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Bijzonderheden deze lesweek:
Ma. 28-03
Di. 29-03 Vergadering Activiteitencommissie
Vergadering Medezeggenschapsraad
Wo. 30-03
Do. 31-03 Theoretisch verkeersexamen groepen 7
Vr. 01-04 11.15 uur Podiumoptredens groepen 5B en 7B
Bijzonderheden volgende lesweek:
Ma. 04-04
Di. 05-04 Groepen 5 naar Het Kasteel 'Jong in 1910: Jet, Jan en Emelie'
Wo. 06-04
Do. 07-04
Vr. 08-04
Deze nieuwsbrief bevat drie pagina’s
WEEK VAN DE LENTEKRIEBELS
Afgelopen week hebben wij in de klassen aandacht
besteed aan ‘De week van de lentekriebels’. We
hebben gewerkt rondom het thema: ‘Je lijf is van jou’.
In de groepen 1-2 hebben de kinderen gewerkt met
het project ‘Kikker is verliefd’. In de andere groepen is
het lesaanbod hier op afgestemd.
In groep 7B hebben wij lentekriebels gehad. We hebben het gehad over wat
je wel en niet fijn vindt. Het ging over grensoverschrijdend gedrag. Het was
heel erg interessant. Sommige kinderen konden er niet zo goed tegen. We
hebben geleerd dat je nee moet zeggen als je het niet fijn vindt. Iemand had
ook als voorbeeld dat als iemand je een koekje aanbood dat je niet mee
moet gaan naar zijn huis. Ook hebben we geleerd dat je het tegen iemand
moet zeggen als iemand anders iets doet wat je niet fijn vindt.
Groetjes van Thijs en Julia uit groep 7B
HET VERKEERSEXAMEN
Het verkeersexamen komt er aan voor de groepen 7.
Aanstaande donderdag 31 maart vindt het landelijke
theorie-examen plaats in de klas. De kinderen zijn
hiervoor al aan het oefenen. Ze kunnen ook op de
computer oefenen: http://examen.vvn.nl
Op maandag 21 april om 13.00 uur zal de
fietskeuring plaatsvinden, zodat alle kinderen van de
groepen 7 met een goedgekeurde fiets kunnen deelnemen aan het
praktijkexamen.
Omdat het belangrijk is om ook het gedrag en de
vaardigheden van de kinderen in het verkeer te
waarborgen, nemen we deel aan een praktisch
verkeersexamen. Dit examen vindt plaats op
woensdag 18 mei. De leerlingen fietsen tijdens
het examen een traject waarbij zij onderweg
verkeerssituaties tegenkomen die kenmerkend
zijn voor onze woonplaats of wijk. Langs de route
staan controleposten die de verrichtingen van de
kinderen beoordelen. Het traject begint bij de Cacaofabriek. Het is de
bedoeling dat ouders/verzorgers vóór het examen de route met hun kind
fietsen (de rode bordjes geven de route aan). Zo hoeven de kinderen tijdens
het examen zelf alleen op de verkeerssituaties te letten. De kinderen
voelen zich dan zekerder, omdat de route dan bekend is. Bovendien krijgen
ouders/verzorgers een indruk van de vaardigheden van hun kind en kunnen
ze extra aandacht besteden aan moeilijke of gevaarlijke situaties.
We hopen, dat alle kinderen zullen slagen en een mooi verkeersdiploma in
ontvangst mogen nemen!
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‘HÉ, GA JE MEE?’, EEN ACTIE VOOR OPA’S EN OMA’S
Bijna twee jaar geleden brak de
coronapandemie uit. Kinderen konden niet
of minder vaak naar hun opa’s en oma’s.
Verjaardagen en feestdagen veranderden
en het contact met hun grootouders werd
digitaal of telefonisch. Zowel kinderen als
hun opa’s en oma’s hebben dit als een groot gemis ervaren. Reden voor de
werkgroep Aandacht voor Ouderen om een bijzondere actie op touw te
zetten: Hé, ga je mee?
De kinderen uit de groepen 8 hebben vandaag een
setje van acht leuke ansichtkaarten gekregen. Elke
kaart is een uitnodiging om samen iets te gaan
ondernemen: Naar de film, het museum, samen eten,
een spelletje spelen of een ommetje maken door de
buurt. Of even helpen met iets dat de ander niet zo
goed zelf kan, dat kan natuurlijk ook!
Op deze manier willen we stimuleren dat kinderen hun opa’s en oma’s (of
andere ouderen in de wijk) meevragen om samen iets leuks te doen. De
rest van het setje kunnen ze als cadeautje geven, zodat ouderen op hun
beurt weer iemand mee kunnen vragen. Zo zetten de kinderen een
‘kettingreactie’ in gang.
De werkgroep Aandacht voor Ouderen is een samenwerking tussen
ouderenbonden, zorgorganisaties, Zorgboogextra, LEVgroep, Jibb+ en
CultuurContact.
Samen zetten we ons in om eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan.
VRIJWILLIGERS SCHOOLBIBLIOTHEEK ‘DE LEESRUPS’ GEZOCHT
Om ervoor te zorgen dat kinderen wekelijks boeken
kunnen lenen in onze schoolbibliotheek, is hulp van
vrijwilligers onmisbaar. Wij zijn ontzettend blij dat we op
hulp van onze vrijwilligers kunnen rekenen!
In de afgelopen periode heeft een van de vrijwilligers een
andere baan gevonden en zoeken wij een enthousiaste
vrijwilliger die een handje wil helpen. Lijkt je dit iets?
Voor meer informatie mail dan naar n.rouwette@dierdonkschool.nl.
Namens de kinderen: dank je wel!
Kindcentrum Dierdonk bij Korein
Samen met de kleuters van Kindcentrum
Dierdonk zijn de peuters de afgelopen
periode druk in de weer geweest met het
thema bouwen. In ons thema stond "Wij
bouwen een huis” centraal. We wonen
allemaal in een huis en toch zijn deze huizen
heel verschillend. We hebben de verschillen
en overeenkomsten bekeken en op
verschillende manieren en met verschillende materialen een huis
gebouwd. Ook hebben we het boekje “Een huis voor Harry” gelezen waarbij
Harry na het buitenspelen op zoek ging naar zijn huis. Tijdens zijn zoektocht
kwam hij heel veel verschillende soorten huizen tegen.

Bij de Buitenschoolse opvang (BSO) van Kindcentrum Dierdonk hadden wij
de afgelopen twee weken een avonturen spellen box te leen. In de bakken
zaten verschillende spellen, onder andere bowlen, touwtrekken, reuze
mikado, reuze Jenga, swinxs en ga zo maar door. Met deze tijdelijke spellen
creëren wij spel impulsen en beleven wij weer veel plezier. We kijken uit
naar de volgende box

Nieuwsbrief voor ouders blz. – 2 –

NASCHOOLSE WETENSCHAPSCLUB
De naschoolse wetenschapsclub van Mad
Science gaat gelukkig weer van start. Volgende
week verwachten wij u de data en verdere
informatie te kunnen melden.
BIBLIOTHEEK OP SCHOOL – MEDIA UKKIEDAGEN
[ingezonden]
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