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OUDERBEDANKMIDDAG     Terug naar boven 
Het is een groot genoegen zoveel bereidheid aan 
hulp van ouders te ervaren. Daarom willen wij alle 
ouders/verzorgers uitnodigen die in het afgelopen 
jaar hun hulp en inzet hebben geboden. Denkende 
onder andere aan de ouders uit de 
Medezeggenschapsraad, de Activiteitencommissie, de 
bibliotheekvrijwilligers, de klassenouders, de vervoersouders, de 
fietsouders en de vrijwilligers van de Tussenschoolse Opvang.  
Dat doen we deze week op donderdag op onze ouderbedankmiddag!!!!  

Tijdens deze middag krijgen de kinderen 
en het team de gelegenheid u te tonen, 
hoezeer we uw inzet waarderen. De 
bedankmiddag is komende donderdag 
30 juni om 13.15 uur in ons Dierdonk-
“amfitheater” tussen het hoofdgebouw 

en de dependance. Bij slecht weer treden we op in de aula. Wij hopen dat 
u in de gelegenheid bent om te komen kijken.  
Alle ouders zijn op donderdagmiddag van harte welkom!! 
 

Aanmelden kunt u via de basisschool app → menu formulieren  
→ aanmelden ouderbedankmiddag donderdag 30 juni 2022 

 
of via mail administratie@dierdonkschool.nl 
 

 
 
 
 

Ma.  27-06  Start kind-oudergesprekken 

Di.    28-06  Schoolkamp groepen 8 

Wo.  29-06  Schoolkamp groepen 8 

Do.   30-06  Ouderbedankmiddag 13.30 uur komt u ook kijken? 
 Schoolkamp groepen 8 

Vr.    01-07  Schoolkamp groepen 8 

Ma.  04-07  Jaarafsluiting Medezeggenschapsraad 

Di.    05-07  Jaarafsluiting Activiteitencommissie 

Wo.  06-07   

Do.   07-07  Inschrijvingen nieuwe leerlingen 

Vr.    08-07  Sportdag voor alle kinderen 

http://www.dierdonkschool.nl/
http://www.korein.nl/dierdonk
mailto:administratie@dierdonkschool.nl
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GROEPEN 8 OP SCHOOLKAMP               Terug naar boven 

Vanaf dinsdag 28 juni gaan onze oudste 
leerlingen op schoolverlaterskamp in Lierop. In 
een prachtige kampeeraccommodatie, met veel 
ruimte, zullen de kinderen op diverse leuke 
manieren samen in een andere omgeving hun 
basisschoolloopbaan af gaan sluiten. Vorige week hebben de kinderen het 
kampboekje meegekregen, waar de belangrijkste informatie en een 'tipje 
van de sluier' van het programma in staan. Wij wensen de kinderen, de 
kampstaf en de kookstaf een fijne, gezellige en onvergetelijke week toe! Dit 
jaar gaan de groepen 8 op pad met het thema internationaal.  
Iedere dag het programma in een andere taal, dat levert vast 
en zeker veel airmiles op. Wij wensen de kinderen, de kookstaf 
en de kampstaf heel veel plezier toe met hopelijk zonnig weer! 

De bijdrage voor het schoolkamp, zijnde €80 wordt voor de 
betreffende gezinnen op vrijdag 24 juni automatisch 
afgeschreven. 
  

KIND-OUDER GESPREKKEN IN DE KOMENDE WEKEN         Terug naar boven 
De gesprekken samen met uw kind vinden plaats  
tussen maandag 27 juni en donderdag 7 juli 2022. 
Digitaal portfolio? 
Nieuw deze ronde is het digitale kind-
ontwikkelportfolio. Via MijnRapportfolio kunt u onder 
meer het werk en de ontwikkelcirkel van uw kind(eren) 
zien (na inlog) via een website. Afgelopen week ontving u een folder met 
nadere toelichting over de inlog en het gebruik van MijnRapportfolio. 
Portfoliomap? 
Om terug te kunnen blikken op de voorgaande periode ontvangt uw kind 
tevens de papieren kind-ontwikkelportfolio ordner mee naar huis 
voorafgaand aan het gesprek.  
We ontvangen het portfolio tijdens het kind-oudergesprek graag weer 
terug op school. De kinderen van groep 8 mogen portfolio behouden. Bij 
voorbaat dank voor uw medewerking. 
Gesprekken op school? 
De gesprekken vinden plaats op school. 
Afsluiting gesprek alleen met leerkracht? 
Mocht het nodig zijn, dan is er na afloop van ieder 
gesprek ruimte voor een moment voor de ouder en leerkracht zonder het 
kind erbij. Geeft u dit bij de leerkracht aan aub. 
 

HET SCHOOLORKEST EN -KOOR OEFENT  
IEDERE DINSDAG VAN 15.00 TOT 16.00 UUR                        Terug naar boven 
Iedere dinsdag oefent juffrouw Renee Beerends met de kinderen van het 
schoolkoor en schoolorkest van 15.00 tot 16.00 uur. 
Waarom? 
Op dinsdagavond 12 juli om 18.30 uur komt het Helmonds Muziek Corps 
naar Dierdonk om een aantal nummers ten gehore te brengen in verband 
met ons 25 jarige jubileum. Tussen het hoofdgebouw en de dependance zal 
het Helmonds Muziek Corps samen ons schoolkoor en schoolorkest hun 
beste muzikale beentje voor gaan zetten. 
U bent van harte welkom om te komen luisteren en genieten! 
 

OPROEP ACTIVITEITENCOMMISSIE                                         Terug naar boven 
De activiteitencommissie is op zoek naar enthousiaste 
ouders/verzorgers die school willen helpen bij de activiteiten 
die door het jaar heen georganiseerd worden voor de 
kinderen; Sinterklaas, kerst, carnaval, Koningsspelen, 
wandelvierdaagse, schoolfotograaf en het schoolreisje. 

Wat houdt de Activiteitencommissie in? 
Begin van het schooljaar inventariseren we welke 
ouders bij welke activiteit aan wil sluiten. De 
werkgroep van de activiteit bestaat uit leerkrachten 
van school en ouders van de activiteitencommissie. 

Iedere werkgroep zal een aantal keer per jaar een overleg hebben om het 
draaiboek door te nemen en de daarbij behorende zaken/materialen te 
regelen/organiseren. 
1x per 6 weken hebben we een overleg waarbij we de 
stand van zaken doornemen van iedere 
werkgroep/activiteit.  
Heb je interesse of vragen mail dan naar 
activiteitencommissie@dierdonkschool.nl 

De activiteitencommissie, 

Met vriendelijke groet, 

Ingrid Strijbosch, voorzitter. 

 

mailto:activiteitencommissie@dierdonkschool.nl
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KINDCENTRUM DIERDONK HEEFT HET CERTIFICAAT VEILIGE SCHOOL 
BEHAALD!                                                                                     Terug naar boven 
Kindcentrum Dierdonk is een Veilige school! 
De kinderen uit de groepen 5 t/m 8 hebben in de 
afgelopen periode een vragenlijst ingevuld via 
veiligescholen.nl. Het resultaat van dit onderzoek 
is dat 97% van de kinderen aangeeft niet 
frequent (dagelijks of wekelijks) te worden 
gepest. Dit percentage ligt ruim boven het 
landelijk gemiddelde en valt binnen de richtlijnen 
om het certificaat Veilige school te mogen 
ontvangen. 
 
Wat doen wij met deze uitslag? 
Uiteraard zijn wij tevreden over het resultaat. Het team heeft de 
groepsrapporten en het schoolrapport bekeken en gaat met leerlingen in 
gesprek over de verbeterpunten.  
Enkele concrete bevindingen/acties hieruit zijn: kinderen die gepest 
worden praten er wel over (met ouders, leerkracht of met 
vriendjes/vriendinnetjes), leerkrachten zijn verdeeld over de speelplaatsen 
tijdens de pauze om goed te observeren en leerkrachten zetten bewust 
fijne afsluitende activiteiten in ter bevordering van het positieve 
groepsgevoel. 
Worden deze vragenlijsten eenmalig afgenomen?   
Twee keer per jaar enquêteren wij de kinderen met vragen gericht op 
veiligheid op school. Met de Zien vragenlijsten (groep 3 t/m 8) en eenmaal 
met deze vragenlijst vanuit veiligescholen.nl waarbij we een certificaat 
Veilige school kunnen behalen en dit jaar dus wederom behaald hebben. 
Wat doet de school als er gepest wordt? 
Wij volgen hierbij het pestprotocol wat beschreven staat in ons beleidsplan 
“Sociale-, fysieke- en psychische veiligheid”.  Dit document is te vinden op 
onze website. Goed om te weten is dat het uiteraard van belang is dat de 
leerkracht (via de ouders) op de hoogte is van eventuele pesterijen. Ook 
het kind kan zijn/haar verhaal kwijt aan de leerkracht of bij één van de twee 
vertrouwenspersonen op school. 
De inspectie van het onderwijs heeft ons schoolklimaat beoordeeld met 
een waardering ‘excellent’, maar minstens zo belangrijk of belangrijker 
vinden wij het dat de kinderen op school aangeven dat zij op een veilige 
school zitten! 
 
VANDAAG VOOR DE LAATSTE KEER DE HUISWERKKLAS   Terug naar boven 
Gezien de vele extra activiteiten in de laatste weken van dit schooljaar 
stoppen we na vandaag met de huiswerkklas. We zien dat veel kinderen uit 
de groepen 7 en 8 hier gebruik van willen maken. Daarom proberen we dit 
extra onderwijsaanbod ook in het komende schooljaar weer op te pakken. 

 
 

SPORTDAG 8 JULI – ETEN EN DRINKEN MEENEMEN           Terug naar boven 
We verheugen ons op de sportdag van vrijdag 8 juli.  
Het sport- en spelprogramma ziet er als volgt uit: 
Groepen 1-2, locatie op de diverse pleinen van 
onze school. Programma van 08.30 tot 12.00 uur. 
Groepen 3-4, locatie Buitenschoolse Opvang ‘De 
Bereboot’. Programma van 08.30 tot 12.00 uur. 
Groepen 5-6-7-8, locatie sportvelden ‘De Braak’. 
Programma in continurooster van 08.30 tot 14.00 uur. 
 

Wat nemen de kinderen op deze dag mee: 
- Sportkleding 
- Fruit en drinken 
- Een navulbare fles (wordt ’s morgens uitgereikt als cadeautje van de Activiteitencommissie) 

- Eventueel zonnebrandcrème 
- Groepen 5-6-7-8 een lunchpakket i.v.m. het continurooster. 
Ook de hulpouders willen we vragen om zelf voor fruit en eventueel een 
lunchpakketje te zorgen.  
Wij zorgen voor koffie en thee!  
We gaan er samen  
een leuke en sportieve dag van maken!  
 
  



Nieuwsbrief voor ouders  blz. – 4 – 

 
 
 

SPONSORLOOP DIT JAAR TIJDENS SPORTDAG  Terug naar boven 
Sinds vorige week maandag 20 juni komen de 
kinderen langs de deuren om sponsoren te 
vinden voor de sponsorloop. 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.  
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’. Het is helaas niet 
mogelijk om uw kind(eren) te komen aanmoedigen, omdat de 
sponsorloop dit jaar geïntegreerd is in de sportdag.  
Bij voorbaat dank voor uw bijdrage! 
 
DE MAGISCHE FEESTIVALWEEK    Terug naar boven 
Om ons jubileumjaar op een mooie wijze af te gaan sluiten, kijken we uit 
naar de FEESTIVALWEEK van 11 tot en met 15 juli. 
Ieder dag een feestthema, iedere ochtend een traktatie van de 
Activiteitencommissie, iedere middag in kleine groepjes een workshop 
dans, toneel, sieraden maken, libdub, rappen, enz. Er is keuze uit zo’n 40 
workshops en er wordt geoefend op maandag-, dinsdag- en 
donderdagmiddag. Op vrijdagochtend 15 juli is de presentatie voor de 
groepen 1-2-3-4 en op vrijdagmiddag 15 juli voor de groepen 5-6-7-8. 

Komt u kijken wat uw kind heeft gemaakt? 
Komt u kijken als uw kind optreedt? 

Alle ouders en bekenden zijn van harte welkom 
op deze feestdag vrijdag 15 juli! 
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Feestivalweek 
 

Maandag:  Groen/Gele- dag  – middag workshops  
Dinsdag:  Gekke Haren- dag  – middag workshops 
Woensdag:  Opa en Oma- ochtend  
Donderdag:  “Gekke kleren” dag  – middag workshops 
Vrijdag:  Feestival dag – het witte Jubileum shirt 

Kraampjes met gemaakte spullen 
Optredens van dans en liedjes 
’s morgens groepen 1-2-3-4 
’s middags groepen 5-6-7-8 

 
Zoals u ziet is er aan alle dagen een thema gekoppeld. Op maandag mogen 
de kinderen in de groen en/of gele kleuren van ons KC Dierdonk naar school 
komen, op dinsdag hebben we een “gekke haren” dag en op donderdag 
een “gekke kleren” dag. De kinderen zijn vrij om dit naar eigen inzicht vorm 
te geven. 
Op de middagen krijgen alle kinderen workshops aangeboden en werken 
ze samen naar de Feestival-dag toe op vrijdag! Het aanbod van de 
workshops is zeer divers. De kinderen maken in de week vooraf aan de 
feestivalweek hun voorkeur kenbaar. Zo hebben we aanbod in dans, 
theater, musical, een modeshow, djembé spelen en wordt er een heuse 
modeshow gegeven met eigen ontworpen kleding! 
Daarom nodigen wij u van harte uit op vrijdag 15 juli om te komen kijken 
wat uw kind(eren) tijdens de workshops hebben geoefend en gemaakt. Op 
het schoolterrein staan diverse kramen waarin de gemaakte spullen 
tentoon worden gesteld. Er is zowel een binnen- alsook buitenpodium voor 
de vele optredens.  
Het programma voor deze dag is als volgt: de kinderen van de groepen 1 
t/m 4 presenteren zich in de ochtend en de groepen 5 t/m 8 in de middag.  
De kinderen zijn deze ochtend/middag in groepjes onder begeleiding van 
diegene die de workshop heeft verzorgd, u als ouders bent dus vrij om rond 
te lopen, te kijken en te genieten van het “Feestival” en de kinderen. 
 

Opa’s en oma’s zijn ook op 
woensdagochtend 13 juli van harte 
welkom! De details en de organisatie 
worden op dit moment uitgewerkt, u 
verneemt zo spoedig mogelijk meer hierover. 

Om enig idee te hebben van het aantal opa’s en oma’s dat interesse heeft 
om te komen, vinden we het fijn wanneer u zich aan wilt melden. 
Aanmelden kunt u via de basisschool app → menu formulieren  
→ aanmelden opa en of oma ochtend woensdag 13 juli 2022 

 
of via mail administratie@dierdonkschool.nl 
 
EERSTE KEER INLOGGEN                                                           Terug naar boven 
Als je voor de eerste keer inlogt bij MijnRapportfolio 
begin je met het aanvragen van een wachtwoord: 

• Ga naar portaal.mijnrapportfolio.nl 

• Klik op de link Eerste keer inloggen en vul het e-

mailadres in dat bekend is bij de school *. 

• Je ontvangt een e-mail met een link om je 

wachtwoord te veranderen. Houd er rekening mee dat dit een aantal 

minuten kan duren en kijk eventueel of deze niet in de spam filter 

terecht komt. De link in deze e-mail is slechts 3 uur geldig dus wijzig het 

wachtwoord zodra de e-mail ontvangen is. Als je meerdere keren een 

wachtwoord wijziging heeft aangevraagd, is alleen de laatst gestuurde 

link bruikbaar. 

• Kies een persoonlijk wachtwoord om in te loggen op 

MijnRapportfolio.nl 

• Let op: Wanneer je een wachtwoord aanvraagt met een ander e-

mailadres dan dat waarmee je bekend bent bij de school van je 

kind(eren), dan krijg je uit veiligheidsoverwegingen geen bericht. Vraag, 

indien nodig, bij de school na met welk e-mailadres je bekend bent. 

 
 
 
 
 
 

mailto:administratie@dierdonkschool.nl
https://portaal.mijnrapportfolio.nl/
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TUSSENSCHOOLSE OPVANG 2022-2023                                Terug naar boven 
Wijziging abonnementen TSO 
Ouders van kinderen die nu gebruikmaken van de TSO en hun huidige 
abonnement komende schooljaar 2022-2023 willen behouden, hoeven niet 
te reageren.   
Mochten er echter wijzigingen zijn voor wat betreft het huidige 
abonnement van uw kind, wilt u dit doorgeven aan de schooladministratie 
(mevr. Mieke Aarts en mevr. Marlène Soerowirjo) 0492-512021 of via 
administratie@dierdonkschool.nl 
Mochten er nog nieuwe ouders / verzorgers zijn die nog geen 
inschrijfformulier TSO hebben ingevuld en die wel gebruik willen gaan 
maken van de TSO vanaf de eerste weken van het nieuwe schooljaar, 
kunnen blanco inschrijfformulieren telefonisch of per mail aanvragen bij de 
schooladministratie.  
 

TUSSENSCHOOLSE OPVANG IETS VOOR U? 
We zijn op zoek naar gemotiveerde activiteitenbegeleiders TSO 
 

Er worden veel activiteiten aangeboden 
voor de kinderen. En we zijn op zoek naar 
uw hobby of talent. Houdt u van 
bloemschikken, schaken, koken, borduren, 
tafelvoetbal, crea, toneelspelen of heeft u 
andere interesses die ook voor kinderen interessant kunnen zijn? 
Wij zien dat de kinderen met plezier overblijven en dat komt het 
middaggedeelte van de schooldag  voor het onderwijzend personeel en de 
kinderen ten goede. Ook voor het volgende schooljaar  zijn wij op zoek naar 
gemotiveerde vrijwilligers bij onze tussenschoolse opvang. U ontvangt een 
gepaste vrijwilligersvergoeding. 
Heeft u interesse om tussen de middag gezellig met 
de kinderen te lunchen en aansluitend een activiteit 
te doen, meldt u dan aan bij het overblijfteam. Wilt 
u meer informatie, dan kunt u  bellen met 
coördinatrice Maria van Woerkom 06-44157520.  
U bent van harte welkom! 
 

GEVONDEN IN DE JEUGDDISCO                                               Terug naar boven 

Er is na de jeugd discoavond 10 juni j.l. in Parkzicht een 
jasje blijven hangen. Wij vermoeden dat het van een van 
de kinderen van Kindcentrum Dierdonk is. 
Omdat er niemand bij Parkzicht heeft geïnformeerd naar 
het jasje is mijn vraag of jullie misschien een oproep in 
jullie nieuwsbrief willen plaatsen. Zie bijgevoegde foto. 
Ze kunnen contact opnemen via mailadres:  
secretarisparkzichtdierdonk@gmail.com  

Met vriendelijke groet, 
Hans van Rijt 

Secretaris Parkzicht 
 

TREKTOCHT GROEPEN (6 →) 7    Terug naar boven 
In het komende schooljaar vindt de jaarlijkse trektocht voor de groepen 7 
aan het begin van het schooljaar op 19-20-21 september 2022 plaats.  
De informatieavond voor de nieuwe groepen 7 staat gepland 
op woensdagavond 14 september. Een leerzame, 
sportieve en sociale activiteit die mede tot stand 
komt door de organisatie en begeleiding van 
studenten van Pedagogische Hogeschool De Kempel.   
 

JIBB+ UITNODIGING VOOR DE KIDSRUN                  Terug naar boven 
Hardlopen is gaaf! Kinderen zijn dan ook vaak dol op rennen. Speciaal 
voor deze kids organiseren wij tijdens de Halve van 
Helmond een Kidsrun.  
De Kidsrun is voor kinderen van 5 t/m 12 jaar en vindt plaats 
op zaterdagavond 17 juli op de atletiekbaan van de 
Helmondse Atletiek Club (H.A.C.). Meedoen, sportief bezig 
zijn en plezier hebben staan centraal. Alle kinderen 
ontvangen een medaille! 

Dus, trek je sportschoenen aan en kom 
op 17 juli naar de atletiekbaan van H.A.C. op het 
Molenven in Stiphout. En neem je broer, zus, vriendjes, 
neefjes en nichtjes mee!  

Klik hier om je in te schrijven. We zien je daar! 
Met sportieve groet,  

Halve van Helmond & Jibb+ 
 

 
 
 

mailto:administratie@dierdonkschool.nl
mailto:secretarisparkzichtdierdonk@gmail.com
https://www.halvevanhelmond.nl/informatie/kidsrun-scholierenloop/
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FINALE DIERDONK’S GOT TALENT 2022                                 Terug naar boven 

Afgelopen vrijdag vond de finale van Dierdonk’s 
got talent plaats in Parkzicht! Vanuit de 
voorrondes op school mochten 12 acts laten zien 
wat ze in huis hadden. Er is gesport, gezongen, 
gedanst, geturnd en ga zo maar door. Wat hebben 

wij talentvolle kinderen op school! Uiteindelijk heeft Wies de eerste prijs 
gewonnen met haar lied ‘A million dreams’. Op de tweede plaats kwam het 
pianospel van Thijs en op de derde plaats kwamen Anna en Meike met hun 
zeer professionele turnkunsten. 

 


