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BEZOEK ONDERWIJSINSPECTIE PRIMAIR ONDERWIJS IN HET KADER  
VAN ONS PREDICAAT EXCELLENTE SCHOOL                          Terug naar boven 
Vandaag dinsdag 7 juni brengen inspecteur dhr. Hans van den Berg en de 
directeur Onderwijsinspectie Primair Onderwijs mevr. Ria Westendorp een 
bezoek aan Kindcentrum Dierdonk in het kader van het onlangs verkregen 
predicaat Excellente School. De koffie staat voor hen klaar en de kinderen 
zullen onze gasten rondleiden. 
 

 KUNSTMENU VOOR DE GROEPEN 1-2-3-4                            Terug naar boven 
Groep 1-2: ‘Paultje en het paarse krijtje’ 
Voor groep 1 en 2 staat dit schooljaar de discipline 
'Dans' op het programma. Ze gaan op ontdekkingstocht 
met 'Paultje en het paarse krijtje', gebaseerd op het 
gelijknamige prentenboek van Crockett Johnson. Drie 
workshops op 2-9-16 juni. 
 

Groep 3-4: ‘Mijn school als geluidslab’ 
De groepen 3 en 4 nemen deel aan de 
reeks muzieklessen 'Mijn School als 
Geluidslab'. Samen met vakdocenten van 
Kunstkwartier gaan de kinderen drie 
lessen op 3-10-17 juni de geluiden in en 
om de eigen school in kaart brengen.  
 

 

NASCHOOLSE WETENSCHAPSCLUB                                  Terug naar boven  
De naschoolse wetenschapsclub is afgelopen week 
gestart. Deze vindt plaats op dinsdag na schooltijd van 
15.15-16.15 uur op de volgende data:  
07-06-2022, 21-06-2022, 28-06-2022 en 05-07-2022.  
Mocht uw kind normaal gesproken op dinsdag naar de BSO gaan, dient u 

zelf met de betreffende BSO te regelen dat uw 
kind later wordt opgehaald.  
Wanneer u nog vragen heeft, kunt u contact 
op nemen met Mad Science per 
mail: brabant@mad-science.nl  
of telefonisch: 088-0303320.   

 

Ma. 06-06  2e Pinksterdag 

Di.   07-06   Bezoek directeur Primair Onderwijs in kader Excellente school 

 Naschoolse wetenschapsclub 
 Vergadering Medezeggenschapsraad 

Wo. 08-06   

Do.  09-06  Groepen 1 en 2 Dans kunstmenu “Paultje en het paarse krijtje” 

Vr.   10-06  Kunstmenu groepen 3 en 4: Mijn School als Geluidslab   
 Voorronde Dierdonk’s Got Talent groepen 5-6 

Ma. 13-06  

Di.   14-06   

Wo. 15-06   Wijkschoonmaakactie groepen 6 

Do.  16-06  Groepen 1 en 2 Dans kunstmenu “Paultje en het paarse krijtje” 

Vr.   17-06  Kunstmenu groepen 3 en 4: Mijn School als Geluidslab   
 Voorronde Dierdonk’s Got Talent groepen 7-8 
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DIERDONK’S GOT TALENT 2022                                               Terug naar boven 

Op vrijdagavond 24 juni organiseert ‘Dierdonk Events’ een heuse 
talentenwedstrijd: Dierdonk’s got talent! Op Kindcentrum Dierdonk 
vinden er voorrondes plaats.   
De voorrondes vinden tweemaal op een 
vrijdagmiddag plaats. 
Vrijdagmiddag 10 juni voor de groepen 5-6  
en vrijdagmiddag 17 juni voor de groepen 7-8.  
Kun je dansen, zingen, playbacken, goochelen, 
turnen, acrobatiek, jongleren, een muziekinstrument bespelen, enz.? 
Iedereen van groep 5 t/m 8 die het leuk vindt, mag zijn of haar act laten 
zien in de aula.  

Een jury gaat de talenten beoordelen. 
Misschien win jij wel een Golden Ticket 
waarmee je rechtstreeks naar de show van 
vrijdag 24 juni in Parkzicht kunt.   
De kinderen die een Golden Ticket winnen, 
krijgen een aantal VIP-kaarten. Naast de gratis 
entree krijg je dan ook iets lekkers.  

Aanmelden kan via de groepsleerkracht.  
Voor meer informatie dierdonkevents@gmail.com 
 

 

MUSEUMBEZOEK OVERLOON                                          Terug naar boven  
Verslag Overloon & Ysselsteyn 

Groep 8A is afgelopen dinsdag naar 
Overloon en Ysselstein geweest. 
Overloon: We zijn naar dit 
oorlogsmuseum geweest om meer 
te  weten te komen over de Tweede 
Wereldoorlog. In de klas hadden we al veel over dit onderwerp geleerd, in 
het museum zelf hebben we een nog groter beeld gekregen hoe het toen 
ging. We kregen een rondleiding over de personen die een aandeel  hadden 
in de oorlog. Het was een interessante rondleiding met filmpjes en 
informatie. Er waren ook nog veel spullen te zien uit de tijd van de oorlog. 
Daarna hadden we ook nog een speurtocht door het museum. We konden 
ook nog een kijkje nemen bij alle oorlogsvoertuigen uit die tijd. 
Ysselsteyn: Ysselsteyn is een 
begraafplaats waar ruim 32000 
Duitse slachtoffers en soldaten liggen 
begraven. Hier hebben we mogen 
rondkijken. Het was erg indrukwekkend 
om al deze leeftijden van deze mensen te 
zien. Er stond in het midden van deze 
begraafplaats een groot monument. Er waren veel verschillende graven. 
Tot slot gingen we weer terug naar school. Het was een erg 
indrukwekkende en informatieve dag! 

 Gemaakt door: Nealy en Lien 8A 

 

SCHOOLREISJE NAAR TOVERLAND                                   Terug naar boven  

We zijn op schoolreisje geweest naar Toverland. Het was 
leuk omdat we aparte groepjes hadden waar we vrij mee 
konden lopen in Toverland. En we hadden super enge 
achtbanen, net zoals de Fenix. Het heeft wel geregend, maar dat 
verknoeide de dag niet. Heel veel kinderen waren in de zweefmolen 
geweest en dat was leuk. Sommige kinderen waren ook nat geworden en 
dat was grappig.                                          Groetjes Jadey en Lyna uit groep 5B 

mailto:dierdonkevents@gmail.com
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SCHOOLREISJE NAAR TOVERLAND                                   Terug naar boven  

We gingen met de bus naar Toverland. Het was een 
beetje spannend om te vertrekken. We zijn in achtbanen 
geweest. We vonden de Troy spannend. Ömer ging in de 
Fenix, hij vond het heel leuk. Het klimmen binnen vonden Ensar en 
Metehan leuk. Metehan vond de Dwervelwind het allerleukst! Ömer is in 
de Djengu River geweest. We aten een ijsje op. Op het laatst ging het 
regenen, we vonden dat niet zo heel erg. Het was een heel leuke 
dag.                                                 Door Ömer, Metehan en Ensar uit groep 5A  

 

 


