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Bijzonderheden deze lesweek: 

 
Bijzonderheden volgende lesweek:  
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7. HET OUDERSTEUNPUNT 

8. De Jibb+ Sportolympiade is terug!  
 
WIJKSCHOONMAAKACTIE GROEPEN 6                               Terug naar boven 

Woensdag 15 juni nemen de kinderen uit groep 
6A en 6B deel aan de jaarlijkse 
wijkschoonmaakactie. Vooraf wordt met de 
kinderen besproken hoe belangrijk een gezonde 
leefomgeving en een schoon milieu is. 

Onder leiding van een ouder gaan 
de kinderen het zwerfvuil in de wijk weghalen. Voor de 
veiligheid  worden er hesjes, handschoenen, prikstokken 
uitgedeeld. We verwachten weer veel vuilniszakken te 
kunnen vullen. Aan het eind van de ochtend krijgen de 
kinderen een traktatie en de bewoners van Dierdonk een 
wijk met (voorlopig) minder zwerfafval. 
 

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. 
Afgelopen vrijdagmiddag 10 juni hebben de voorrondes voor de groepen 5-
6 plaatsgevonden. Meer dan 20 acts lieten zien hoe goed ze zijn in dansen, 
zingen, sporten, enz. 

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 

Ma. 20-06  

Di.   21-06   Kennismakingsmiddag gr. 8 Voortgezet Onderwijs 
 Naschoolse wetenschapsclub 

Wo. 22-06   

Do.  23-06   

Vr.   24-06  Finale Dierdonk’s Got Talent in Parkzicht 

http://www.dierdonkschool.nl/
http://www.korein.nl/dierdonk
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Vrijdagmiddag 17 juni voor de groepen 7-8.  
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 
 

 

  
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 gestart. Deze vindt 
plaats op dinsdag na schooltijd van 15.15-16.15 uur op de 
volgende data:  
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.   

 
AANKONDIGING VERKIEZINGEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Terug naar boven 

 
 
 

Dit jaar vinden er verkiezingen plaats voor de 
medezeggenschapsraad. Er is één ouder aftredend en stelt 
zich herkiesbaar. 
Wanneer u interesse heeft in de medezeggenschapsraad, dan kunt u zich 
kandidaat stellen. U ontvangt volgende week de procedure voor deze 
verkiezingen en het formulier voor kandidaatstelling. Vanuit de 
personeelsgeleding zijn er twee personeelsleden aftredend en herkiesbaar.  

Namens de verkiezingscommissie,  
Koen van Stiphout, oudergeleding 

Angeli van Oosterhout, personeelsgeleding 
 

mailto:dierdonkevents@gmail.com
mailto:brabant@mad-science.nl
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SPONSORLOOP DIT JAAR TIJDENS SPORTDAG                      Terug naar boven 
Zoals eerder aangekondigd, vindt de sponsorloop dit jaar plaats tijdens de 
sportdag op vrijdag 8 juli. De kinderen lopen voor twee goede doelen: 
hondenopvang Bosnië en stichting ‘Make a Wish’. Vanaf maandag 20 juni 
kunnen de kinderen langs de deuren om sponsoren te vinden. Omdat zij de 
hele dag sportief bezig zijn, vragen we u te sponsoren in de vorm van een 
vast bedrag (voor deelname). In de week van 11 tot en met 15 juli kunnen 
de kinderen het geld ophalen.  
Het is helaas niet mogelijk om uw kind(eren) te komen aanmoedigen, 
omdat de sponsorloop dit jaar geïntegreerd is in de sportdag. Bedankt 
voor uw begrip.  
 

HET OUDERSTEUNPUNT                                                             Terug naar boven 
Het Oudersteunpunt is een ondersteuningsplatform van, voor en door ouders. Het 
biedt ouders digitale en praktische informatie en ondersteuning op het gebied van 
opvoeden, ontwikkeling en (passend) onderwijs. Het is een onderdeel van het 
samenwerkingsverband Helmond Peelland PO.  
Alle samenwerkingsverbanden hebben in oktober 2020 de opdracht gekregen van 
toenmalig Minister van Onderwijs, Arie Slob om een oudersteunpunt in te richten. 

Vanuit de OPR (ondersteuningsplanraad) van ons samenwerkingsverband is een 
werkgroep opgericht om het oudersteunpunt te ontwikkelen. Dit heeft geresulteerd in 
een informatieve website, waar ouders antwoord vinden op allerlei soorten vragen die 
ze kunnen hebben op het gebied van onderwijs en opvoeding. Ook geeft de website 
voorlichting en adviezen, zoals bv. tips om je als ouder goed voor te bereiden op een 
gesprek met professionals. Dit alles met als doel om ouders op een goede manier te 
informeren en de communicatie tussen ouders en school en/of zorg soepel te laten 
verlopen.  

De informatie op de website van het oudersteunpunt is verdeeld in vier 
categorieën: 

• Baby’s en peuters 
• Basisonderwijs 
• Speciaal (basis) onderwijs 
• De stap naar het voortgezet onderwijs 

 
Nieuws en wetenswaardigheden rondom de thema's opvoeding en (passend) 
onderwijs worden gepubliceerd in de nieuwsrubriek. 
In de rubriek ‘Onze activiteiten’ worden activiteiten in de regio vermeld die 
betrekking hebben op een specifiek onderwerp op het gebied van opvoeding en 
(passend) onderwijs.  
De informatie op de website is ook beschikbaar in andere talen.  
 
Het oudersteunpunt heeft drie belangrijke doelen:   

- Het informeren van ouders via de website, de Nieuwsbrief, social media 
en door het organiseren van informatieavonden. 

- Het ondersteunen van ouders door vragen te beantwoorden, met ze mee 
te denken of ze op het juiste spoor te zetten in hun zoektocht naar 
passende ondersteuning. 

- Het signaleren van ervaringen en zorgen die ouders hebben op het gebied 
van (passend) onderwijs en opvoeding en het in kaart brengen van 
verbeterpunten en thema's waar ouders graag meer aandacht voor willen 
hebben. 

                

                   
 
 

klik op deze link of ga naar: https://oudersteunpunt-swv.nl 
 

De Jibb+ Sportolympiade is terug!  
Heb jij zin in een sportieve start van jouw zomervakantie? Doe dan met 
ons mee! In de eerste week van de zomervakantie (25 t/m 29 juli) 
organiseren wij de Sportolympiade! Iedere dag in die week worden er 
sportieve activiteiten georganiseerd voor groep 1 t/m 8, waarbij plezier 
voorop staat! Je kunt zelf kiezen op welke dag(en) je mee wil doen!  
Tijd  
Elke dag van 9.30 uur tot 12.30 uur. 
Thema’s en Locatie 
Maandag VV Bruheze Voetbaldag 
Dinsdag   VV Bruheze Survivaldag  
Woensdag  SV De Braak  Zeskamp met springkussens  
Donderdag  SV Stiphout Vooruit Olympische spelen  
Vrijdag   SV Stiphout Vooruit Finaledag  

https://oudersteunpunt-swv.nl/
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Kosten  
€2,50 per dag. 
Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.jibbplus.nl. Aanmelden 
kan van 7 juni t/m 10 juli. Vol=Vol. 
Kun je de bijdrage voor de Sportolympiade niet betalen, dan kun je een 
beroep doen op Stichting Leergeld (www.leergeld.nl/helmond). 
Wij hebben er zin in, tot dan! 
  

 
 

 

http://www.jibbplus.nl/

