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VAN HARTE WELKOM!                                         Terug naar boven  
In het nieuwe schooljaar mogen we nieuwe leerkrachten in 
het team verwelkomen. 
 

MEESTER BRAM VAN BEURDEN 
Dhr. Bram van Beurden is werkelijk kind aan huis. Startte als 
leerling op Basisschool Dierdonk, liep daarna diverse keren 
stage op school, kreeg een benoeming als onderwijsassistent, 
ging weer studeren, liep wederom stage en nu gaat meester 
Bram aan de slag in de bovenbouw met een eigen groep. 
Wij heten meester Bram van harte welkom op onze school en 
wensen hem veel succes en werkplezier toe! 
 
 

JUFFROUW MANON KAMPERS 
Mevr. Manon Kampers is een paar weken geleden afgestudeerd 
aan Pedagogische Hogeschool De Kempel en is sinds 1 juli zeer 
enthousiast gestart met haar eerste baan in het onderwijs. In 
het nieuwe schooljaar vervult juffrouw Manon samen met 
juffrouw Heike een duobaan in gr. 6. 
Wij heten juffrouw Manon van harte welkom op onze school 
en wensen haar veel succes en werkplezier toe! 

 

JUFFROUW CHANTAL VAN DER HEIJDE 
Mevr. Chantal van der Heijde werkt reeds vele jaren in het 
onderwijs, heeft zelfs een uitstapje gemaakt naar het speciaal 
basisonderwijs. Afgelopen periode was zij zoekende naar een 
nieuwe uitdaging. Juffrouw Chantal heeft veel ervaring met de 
kinderen van groep 3 en zal samen met juffrouw Margot een 
duobaan gaan vervullen.  
Wij heten juffrouw Chantal van harte welkom op onze school 
en wensen haar veel succes en werkplezier toe! 

 

Ma.  11-07  Geel en groen dag 

Di.    12-07  Gekke haren dag 
 18.30 uur Optreden Helmonds Muziek Corps 

Wo.  13-07  Opa en oma ochtend 

Do.   14-07  Gekke kledingdag 
 Musical groep 8A voor de kinderen van 4A, 5A, 6A, 7A 
 Musical groep 8B voor de kinderen van 4B, 5B, 6B, 7B 

Vr.    15-07  Feestivaldag  

Ma.  18-07  Afscheidsavond groep 8A 

Di.    19-07  Afscheidsavond groep 8B 

Wo.  20-07  Interne verhuizing 

Do.   21-07  Kennismaking nieuwe groep 

Vr.    22-07  Laatste schooldag, alle kinderen zijn ’s middags vrij 

http://www.dierdonkschool.nl/
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JUFFROUW BRIGITTA 
Mevr. Brigitta Buitendijk maakte een carrièreswitch en 
behaalde in 2007 haar lerarendiploma en werkte 
achtereenvolgens in Hilversum, Bussem en Eindhoven met 
name in de onderbouw van het basisonderwijs. Juffrouw 
Brigitta zal samen met juffrouw Elke een duobaan vervullen in 
groep 4. 
Wij heten juffrouw Brigitta van harte welkom op onze school 
en wensen haar veel succes en werkplezier toe! 
 

JUFFROUW MEIKE IVEN 
Ook mevr. Meike Iven is op Basisschool Dierdonk zelf gestart als 
leerlinge, heeft hier stage gelopen als onderwijsassistente en is 
direct na haar diplomering gestart en werkzaam op onze school 
in de instroomgroep.  
We heten juffrouw Meike nogmaals in het nieuwe schooljaar 
van harte welkom en wensen we haar veel werkplezier toe! 
Hiermee zijn voor dit moment alle 

vacatures ingevuld en kunnen we met een voltallig team het 
nieuwe schooljaar 2022-2023 tegemoet zien.  

 

AFSCHEID                                                            Terug naar boven  
 

JUFFROUW SOLENN THOMAS 
Mevr. Solenn Thomas heeft in het afgelopen jaar als 4e jaars 
studente stage gelopen in groep 5A, heeft tussentijds juffrouw 
Sophie vervangen tijdens haar zwangerschapsverlof en deelde in 
de laatste periode met haar in een duobaan groep 5A. Juffrouw 
Solenn behaalde ondertussen haar lerarendiploma en gaat na de 
zomervakantie verder studeren aan de Radboud Universiteit in 
Nijmegen. 

Wij danken juffrouw Solenn voor haar inzet en betrokkenheid en wensen haar 
veel geluk, voorspoed en gezondheid in de toekomst! 
 

 

Wij danken onze collega Solenn 
voor de prettige samenwerking  

en de goede begeleiding van de kinderen. 
Wij wensen haar heel veel plezier  

en succes tijdens haar vervolgstudie! 
 

 

HELMONDS MUZIEK CORPS                                         Terug naar boven  
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 met ons schoolkoor en schoolorkest hun 
beste muzikale beentje voor gaan zetten.  
U bent van harte welkom om te komen luisteren en genieten! 
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25-JARIG JUBILEUM JUFFROUW JANINE             Terug naar boven  
In het voorjaar van 1997 kwam 
juffrouw Janine Ververs-Meeuws naar Dierdonk om 
daar onafgebroken les te blijven geven. Honderden 
kleuters hebben juffrouw Janine leren kennen als 
een fijne en lieve juf waar je heel veel van kan leren. 
We hebben het jubileum van juffrouw Janine gevierd 
met mooie optredens van alle kleutergroepen, veel 
cadeautjes, nog meer knuffels en wat lekkers! Groep 
2B had voor hun juffrouw Janine een zelf bedacht 
liedje gezongen over een lieve juf die Janine heet. 

DE MAGISCHE FEESTIVALWEEK, zie ook extra Feestivalkrant                                                                        
Terug naar boven 

Het is zo ver, de FEESTIVALWEEK van 11 tot en met 15 juli is begonnen! 
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 en op vrijdagochtend 15 juli van 10.00 tot 12.00 uur is 
de presentatie voor de groepen 1-2-3-4 en op vrijdagmiddag 15 juli van 
13.00 tot 15.00 uur voor de groepen 5-6-7-8. 

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:  Feestivaldag  
                          Alle kinderen hebben hun witte Jubileum shirt aan! 

Kraampjes met zlefgemaakte spullen 
Optredens van dansjes en liedjes 
’s morgens groepen 1-2-3-4 van 10.00 tot 12.00 uur 
’s middags groepen 5-6-7-8 van 13.00 tot 15.00 uur 

 

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 Kindcentrum 
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, djembe 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. 
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OPA EN OMA OCHTEND                                              Terug naar boven  
Tijdens onze Feestivalweek hebben we een speciale woensdagochtend gereserveerd voor 
de opa`s en oma`s! Er is in grote getalen aangemeld en we hopen veel opa`s en oma`s te 
mogen ontvangen, deze ochtend! Ze zijn van harte welkom om bij alle groepen een kijkje 
te nemen. Hier is steeds een divers programma te zien. Ze kunnen mee doen met de 
les, kijken naar een optreden, liedjes meezingen, naar een voorleesverhaal luisteren, 
spelletjes doen, wie weet kent er iemand nog een goede mop of grap 
en elke groep gaat deze ochtend koekhappen.  
Deze ochtend ziet er als volgt uit:  
Er zijn 3 momenten van een uur per ochtend in elke groep.   

• Van 8.45 tot 9.45  

• Van 9.45 tot 10.45  

• Van 10.45 tot 11.45  
 Ze mogen het gehele uur in de groep blijven of eerder door gaan naar een andere groep. 
Wanneer er meerdere kleinkinderen zijn kunnen de opa`s en oma`s vrij rondlopen langs 
de diverse groepen van hun kleinkinderen. Het is raadzaam om de grootouders 
van tevoren te informeren in welke groepen uw kind(eren) zitten. Bij de ingang zullen de 
ambulante collega`s de grootouders ontvangen en ze naar het juiste lokaal begeleiden.   

Een aantal groepen krijgen veel bezoek op deze ochtend. De 
groepen ontvangen nog een mail van de groepsleerkracht 
met een tijdverdeling. Fijn als u deze informatie overbrengt 
naar de grootouders. Zo voorkomen we op voorhand dat er 
bij 1 groep te veel opa`s en oma`s op hetzelfde tijdstip voor 
de deur staan.  

 

SAMENWERKING DOOR KOREIN KINDEROPVANG BEËINDIGD Terug naar boven  
Afgelopen week zijn de ouders die gebruik maakten van de voor- en 
naschoolse opvang van Korein Kinderopvang op de hoogte gebracht dat de 
opvanglocatie Dierdonk met ingang van deze zomer haar deuren definitief 
sluit. Wij betreuren het dat deze opvangfaciliteit op dit moment niet 
geboden kan worden en verkennen de mogelijkheden voor de toekomst. 
 

KENNISMAKINGSMIDDAG                                         Terug naar boven  
Donderdagmiddag 21 juli gaan de kinderen ’s middags naar 
hun nieuwe klaslokaal, naar hun nieuwe juf of meester en 
ontmoeten daar hun (nieuwe) klasgenootjes.  
De kinderen hebben afgelopen vrijdag reeds persoonlijk een 
uitnodiging gehad.  

ATTENTIE: 
De kleuters mogen donderdagmiddag 21 juli  
10 minuten eerder (14.50 uur) opgehaald worden! 
 

VRIJDAG AFSCHEIDSOCHTEND                                     Terug naar boven  
Vrijdag 22 juli nemen we zoals gebruikelijk op een sfeervolle 
manier afscheid van elkaar. Een aantal groepen presenteert zich 
buiten, aan de achterzijde van het hoofdgebouw in ons eigen 
amfitheater, om middels liedjes en dansjes de vakantie in te 
zingen en het schooljaar uit te luiden. 

Andere groepen hebben tijdens de ouder-bedankmiddag 
opgetreden en zij mogen nu genieten van de voordrachten van 
de andere kinderen. 
 

Met droog weer bent ook u van harte welkom om te komen 

kijken. Aanvang om ± 10.55 uur. 
 

Bij slecht weer is er een alternatief programma in de aula.  

Helaas is er dan vanwege ruimtegebrek, geen mogelijkheid 
voor ouders om dit afscheid bij te wonen. 
 

 

SCHOOLAGENDA VOOR DE NIEUWE GROEPEN 8 IN 2022-2023                                               
                                                                       Terug naar boven  
Aangezien in diverse winkels de schoolspullen 
voor komend schooljaar al weer aanwezig zijn, willen we 
u er op attenderen dat ook komende schooljaar de 
leerlingen van groep 8 een schoolagenda van school 
krijgen. Hierin wordt het huis- en leerwerk gepland en genoteerd, als 
voorbereiding op het voortgezet onderwijs. In groep 6 en 7 zal gewerkt 
worden met kalenderbladen in de huiswerkmap van de leerlingen. Het 
aanschaffen van een schoolagenda door uw kind is dan ook niet nodig.  
 

GEVONDEN VOORWERPEN ONDER HET AFDAK                 Terug naar boven  
Zoals gebruikelijk zullen we aanstaande woensdag 
tussen 11.30 en 13.00 uur en volgende week 
woensdag de gevonden voorwerpen tentoonstellen 
onder het afdak (ingang groepen 3), zodat u misschien 
nog een jas, gymschoenen, broodtrommel of een tas 

van uw kind terug kunt vinden. De bruikbare spullen die achterblijven, 
geven we na de laatste schooldag aan een goed doel.   
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DE LAATSTE WEEK VOOR GROEP 8                               Terug naar boven  
Volgende week is het de allerlaatste week voor de leerlingen van de 
groepen 8 op Kindcentrum Dierdonk. Na de zomervakantie starten zij met 
hun vervolgopleiding in het Voortgezet Onderwijs. 
 

AANVANG VAKANTIE                                              Terug naar boven  
Voor de leerlingen van de groepen 8 start op donderdagmiddag 
21 juli om  12.00 uur reeds de zomervakantie! 
 

BESTE OUDERS: LAATSTE DAG GROEP 8 OP DONDERDAG!    Terug naar boven  
De zomervakantie van de leerlingen van groep 8 begint op  
donderdag 21 juli om 12.00 uur. 
’s Middags ontvangt de leerkracht namelijk de nieuwe 
kinderen uit de huidige groep 7. 
Om te zorgen dat uw kind vanaf dat tijdstip onder toezicht is 
en in goede handen, verzoeken wij u vriendelijk voor opvang te 
zorgen voor uw zoon / dochter. 
Bij voorbaat dank voor uw medewerking. 
  
 

AFSCHEIDSAVOND EN MUSICAL GROEPEN 8                      Terug naar boven 
De kinderen uit de groepen 8 nemen afscheid van onze 
school met de musical: “Wie steelt de show”. Een 
musicalspektakel met vrolijke liedjes, ontroerende 
solo’s en een spannend verhaal. 
Data optreden en uitreiking getuigschrift: 
Groep 8A   maandag  18 juli    
Groep 8B   dinsdag  19 juli   
De avonden beginnen om 19.00 uur in de aula van de school. Natuurlijk 
zijn de gezinnen van de leerlingen van de groepen 8 van harte welkom om 
bij deze speciale gebeurtenis aanwezig te zijn. Deze avonden zullen rond 
22.00 uur eindigen.  

 
 

HET GA JULLIE GOED!                                              Terug naar boven  
De leerlingen van groep 8 gaan een nieuwe schoolomgeving 
opzoeken, om zich daar verder te kunnen ontwikkelen, naar wij 
hopen, als zelfstandige, creatieve en talentvolle volwassenen.  
Wij danken de ouders/verzorgers, voor het door hen 

gestelde vertrouwen in de afgelopen jaren in Kindcentrum 
Dierdonk.  

Wij wensen u en uw kind(-eren) 
alle geluk en voorspoed toe! 

 

SCHOOLKAMP 2022 GROEPEN 8                                    Terug naar boven  
De leerlingen van groep 8 genoten van het schoolkamp. Er waren vele 
hoogtepunten, waaronder een bosspel, de filmavond, bingo en de disco. 
Graag willen we iedereen die dit mede mogelijk heeft gemaakt, hartelijk 
bedanken. 
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Groep 8A 

 

Groep 8B 
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LAATSTE WEKEN SCHOOLBIBLIOTHEEK DE LEESRUPS            Terug naar boven  
Het is bijna zomervakantie en ook de bibliotheek op school is dicht.  
Tot en met dinsdag 19 juli kunnen er nog boeken ingeleverd worden. De 
geleende boeken mogen ook na de vakantie worden ingeleverd. Boeken 
die op onze school zijn geleend, moeten hier ook worden ingeleverd. 
In de eerste schoolweek (van 5 t/m 9 september) kunnen kinderen alleen 
boeken inleveren. Op maandag 12 september gaat de bibliotheek weer 
open. In de eerste nieuwsbrief staat dan het rooster, wanneer de groep van 
uw kind aan de beurt is. 
Let op: De kinderen van de groepen 8 worden gevraagd om vòòr de 
zomervakantie hun boeken in te leveren. 
Mocht uw kind meer boeken willen lezen, dan is de bibliotheek in het 
stadscentrum gewoon open. Denkt u wel aan het bibliotheekpasje op 
school? De kinderen kunnen het terugvragen bij de leerkracht. Wij wensen 
de kinderen een zonnige leesvakantie!   

 


