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Nieuwsbrief 

 05 april 2022 
jaargang 26 nummer 27 

Bijzonderheden deze lesweek: 

Bijzonderheden volgende lesweek: 

 

Deze nieuwsbrief bevat 9 items  
(Klik op de link van de titel en u gaat direct naar het item) 

1) PASEN 2022 
2) Directie: HET AANMELDEN VAN JONGERE BROERTJES EN/OF ZUSJES 
3) Kinderen groep 6A: DE ACTIEVE WERELD 
4) Kinderen groep 8A: VETERAAN IN DE KLAS 
5) Kinderen groep 8: WEEK VAN DE LENTEKRIEBELS 
6) HET VERKEERSEXAMEN IN DE GROEPEN 7 
7) Ingezonden: ZATERDAG 16 APRIL PAASKNUTSELEN IN PARKZICHT 
8) Ingezonden: JIBB+ ACTIVITEITEN IN MEIVAKANTIE 
9) Ingezonden: NBSS SPORTKAMPEN IN HELMOND 

PASEN 2022 

Er zijn weer verschillende Paasactiviteiten:  
Paasontbijt groepen 1 t/m 8  
Op donderdagochtend 14 april om 8.30 uur  
hebben alle groepen een feestelijk Paasontbijt. Voor bord, beker en 
bestek wordt gezorgd. Voor de ochtendpauze mogen de kinderen zoals 
gewoonlijk fruit en drinken meenemen.  
 

Groepen 1-2  
Bij de kleuters komt op donderdag 14 april 
de Paashaas even op bezoek. Wie weet 
brengt hij ook dit jaar weer eitjes mee.  
 

Paasvieringen “Nieuw Leven”  
Op vrijdagochtend 15 april vinden de Paasvieringen plaats.  
Dit jaar werken we met Pasen rondom het thema “Nieuw Leven”. Met een 
ander kapsel of in nieuwe kleren naar school, hoe voel je je dan! De ervaring 
dat met het veranderen van de dingen aan en om je heen je zelf ook nieuw 
kunt worden, is zowel spannend als uitdagend voor 
kinderen. Diezelfde verandering wordt ook sterk 
gevoeld in het voorjaar als de natuur weer opleeft 
na een lage winterse stilte. In de viering gaan we 
hier mee aan de slag en nodigen we kinderen uit om 
te ontdekken hoe je het leven als nieuw kunt ervaren.   

 

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   

Ma. 11-04  

Di.   12-04    

Wo. 13-04    

Do.  14-04  Paasontbijt groep 1 t/m 8 

Vr.   15-04  Paasviering  

http://www.dierdonkschool.nl/
http://www.korein.nl/dierdonk
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HET AANMELDEN VAN JONGERE BROERTJES EN/OF ZUSJES  

De meeste ouders melden tussentijds de geboorte van een 
nieuw zoontje of dochtertje, of wanneer het 1 of 2 jaren 
oud is, hun kindje aan voor de basisschool. Dat vinden we 
fijn, dan kunnen we rekening houden met de toekomstige 
instroom van een nieuwe leerling. 
Het valt ons op dat we de laatste tijd wat vaker overvallen 
worden met het onverwachte eerste bericht van een 
gezin: ons jongste kind wordt binnenkort 4 jaar (soms binnen zes weken) en 
wanneer kan het instromen? Zo’n bericht is voor ons niet handig. Daarom 
het verzoek: meldt uw jongste kind tijdig aan voor de basisschool. Dat kan 
wat ons betreft nooit te vroeg. Mocht u twijfelen of uw peuter reeds staat 
ingeschreven, bel gerust even naar de schooladministratie, zij kunnen deze 
vraag snel beantwoorden. 

DE ACTIEVE WERELD 

We hadden dinsdag een les genaamd 
IPC. We hadden baking soda, heet water, 
azijn en dreft afwasmiddel en nog een 
sinaasappelsap fles.We gingen eerst de 
baking soda in de sinaasappelsap fles 
doen en toen het heet water en toen het 
dreft afwasmiddel en als allerlaatst het 
azijn.Toen de juf het azijn in de fles deed kwam er schuim uit de 
sinaasappelsap fles. Toen deed de juf er een paar steentjes bij en toen 
begon het weer te schuimen. Toen deed de juf er wat uit en toen deed de 
juf er heel veel azijn in en er kwam heel veel schuim uit de fles. Maar er 
waren een paar kinderen weg dus de juf deed het nog een keer maar deze 
keer deed ze er nog meer bij dus hij blaaste meer schuim uit. Toen lagen de 
handdoeken helemaal onder. Het was dus een soort vulkaan maar dan in 
een fles. We gaan over vulkanen werken bij IPC. En we gaan veel over 
vulkanen leren. En we gaan nog veel meer leuke dingen doen!!!!!! 

Groetjes Tim en Stijn uit groep 6A 

VETERAAN IN DE KLAS 

Afgelopen 24 maart is er een veteraan bij de 
groepen 8 geweest. Deze veteraan heette Theo 
Schriks. Hij heeft de oorlog meegemaakt in 
Libanon. Hij was op vredesmissie. Het gaf impact 
op ons om zijn verhalen te horen. Hij vertelde de 
goede tijden maar ook de slechte tijden. Hij 
vertelde met trots, trots op wat hij heeft gedaan. 
We zijn blij dat deze meneer het ons heeft kunnen 
vertellen. 
Nealy, groep 8a 

Bij de groepen acht kwam er een veteraan zijn 
verhaal vertellen. Zijn naam is Theo Schriks, hij 
was uitgezonden naar Libanon. Het heeft ons 
laten zien hoe het is om een oorlog mee te maken. 
De angst, de vreugde en de verliezen. Je leefde 
mee in zijn verhaal. Hij vertelde het met trots. 
Pim en Rik, groep 8a 

WEEK VAN DE LENTEKRIEBELS  

Groepen 8 
We zijn met groep 8A en groep 8B. We hadden twee 
verschillende groepen gemaakt: jongens en meisjes. Dit 
komt omdat er misschien onderwerpen voorkomen die de 
jongens en de meisjes liever niet met elkaar willen delen. 
 

-Jongens- 
De jongens zaten in 8A. Wij hadden een woordweb gemaakt en 
we mochten alle woorden zeggen die we kenden. We hadden het 
ook over sexting. Sexting is van (jezelf) foto´s maken omdat jij 
dat leuk vindt om te sturen. We hadden het over wat we niet en 
wel konden doen via online. Vaak kom je ook rare dingen tegen 
online als je iets normaals probeert op te zoeken. Als laatst keken 
we nog een filmpje van dokter Corrie. Het ging over dingen 
online tegenkomen en wat je dan zou doen.   
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-Meisjes- 
De meisjes zaten in 8B. We begonnen met een woordweb van 
alle woorden die wij al wisten. U kan al raden wat er ter sprake 
kwam. Ook hadden wij het over sexting. Dat is foto´s die je van 
(jezelf) stuurt naar iemand anders. We hebben er over gehad 
wat je wel en niet zou doen online. We mochten vragen 
beantwoorden over wat je wel en niet zou doen, en wat je 
grenzen zijn. We hadden ook nog dokter Corrie gekeken. Het 
ging over wat je zou doen als iemand je grenzen voorbijgaat, en 
als je dingen opzoekt wat je dan allemaal tegen kan komen. 
Als laatst hadden we het nog over (dames dingen). En dat je altijd om hulp 
kan vragen als je iets nodig hebt. 
 

Weetje! 
Wist je dat 1 op de 3 kinderen jonger dan 10 wel eens rare dingen zijn 
tegengekomen op het internet?   

Geschreven door Sem en Laura. 

HET VERKEERSEXAMEN   

Het verkeersexamen komt er aan voor de groepen 7. 
Op donderdag 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!   

LET’S GET A NEON PARTY VRIJDAG 8 APRIL IN PARKZICHT  

[ingezonden] 
Voor alle kinderen uit groep 4 t/m 8 
Vrijdag 8 april in Parkzicht Dierdonk 
Thema: Let's get a neonparty!  
Kleding: wit 
Tijd : 19.00 - 21.30 uur 
Entree : € 1,50 
Consumpties : € 0,75 
 
Namens de organisatie, 
Miranda van de Weijer. 
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ZATERDAG 16 APRIL PAASKNUTSELEN IN PARKZICHT 

[ingezonden] 
Dierdonk Events nodigt op zaterdagmiddag 16 april 
kinderen van 4 tot 10 jaar uit om in de grote zaal van 
Parkzicht naar hartenlust te komen knutselen en 
mooie paasdecoraties te maken. Met een beetje geluk 
komt de paashaas ons ook nog met een bezoekje vereren en natuurlijk zijn 
er voor de aanwezige kinderen de nodige versnaperingen. Deze 
knutselmiddag duurt van 14.00 tot 16.00 uur en wordt gratis aangeboden 
door stichting Dierdonk Events.  
Wil je hieraan deelnemen, meldt je dan aan via 
dierdonkevents@gmail.com  
onder vermelding van je naam, je 
leeftijd en een telefoonnummer.  
Papa’s mama’s opa’s en oma’s 
mogen natuurlijk meekomen. 
 

JIBB+ ACTIVITEITEN IN MEIVAKANTIE 

[ingezonden] 

In de meivakantie biedt Jibb+ weer een ruim aanbod aan activiteiten aan 
voor basisschoolkinderen. De activiteiten worden verzorgd in 
samenwerking met Helmondse sportaanbieders. Vanaf 4 april om 09:00 
uur kunnen kinderen zich inschrijven via de website van Jibb+. 
Van padel tot beachgames 
We bieden deze vakantie een verrassend 
aanbod aan activiteiten aan. Wat dacht je van 
een potje padel of is de bosspelen meer iets 
voor jou? Er zit vast een leuke activiteit voor 
jou tussen. We gaan midgetgolven, twirlen en 
rugbyen. Ook bieden we een tennis spektakel, 
Expeditie Robinson, beachgames en 
verschillende urban sports aan. “Daarnaast 
hebben onze Junior Jibb+’ers het ‘Junior Jibb 
Sportspektakel’ georganiseerd. Deze activiteit 
is ontstaan uit de ideeënbox die afgelopen 
weken op een aantal basisscholen te vinden 
was,” vertelt Giel Swinkels, buurtsportcoach bij Jibb+. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toffe peer 
Naast activiteiten die gericht zijn op sport bieden we deze vakantie ook 
activiteiten aan die in het teken staan van gezond eten. Zo hebben we de 
activiteit Blije Bammetjes, waarin kinderen boterhammen gaan versieren. 
Ook kun je met het hele gezin de Toffe Perenroute lopen. 
In beweging tijdens de vakantie 
Jibb+ organiseert, in samenwerking met Helmondse sportaanbieders, 
iedere vakantieperiode diverse sport- en beweegactiviteiten voor alle 
basisschoolkinderen in Helmond. Giel: “Dit is het ideale moment om jouw 
sport te ontdekken.” 

mailto:dierdonkevents@gmail.com
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Schrijf je in! 
Op maandag 4 april om 09:00 uur start de inschrijving voor de activiteiten 
op de website van Jibb+ (www.jibbplus.nl). Kosten zijn €2,50 per activiteit. 
Mocht je de activiteit niet kunnen betalen, dan kun je een beroep doen  op 
Stichting Leergeld!  
 

NBSS SPORTKAMPEN IN HELMOND 
 

 
 

 

https://www.jibbplus.nl/

