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DE LAATSTE NIEUWSBRIEF      Terug naar boven 

U ontvangt vandaag de laatste nieuwsbrief van schooljaar 2021-2022. 

ZOMERSE HITTE IN DE KOMENDE DAGEN    Terug naar boven 

De weerberichten voor de komende dagen geven tropische 
temperaturen aan. Op school passen wij onze activiteiten aan. 
Hierbij kunt u denken aan geen of aangepaste gymles, aandacht 
voor tijdig drinken, airco’s in alle klassen, airco gekoelde Oases 
voor rustprogramma’s, ’s middags een waterijsje voor de kinderen. 

LAATSTE REPETITIE SCHOOLKOOR EN SCHOOLORKEST  Terug naar boven 

De laatste repetitie van het schoolkoor en schoolorkest vindt dinsdag om 
13.00 uur onder schooltijd plaats en niet na schooltijd. 

SCHOOLGIDS 2022-2023                                          Terug naar boven 

De nieuwe informatiegids zal op de eerste schooldag 
van het nieuwe schooljaar aan uw oudste kind worden 
meegegeven. Naast informatie over daagse en niet-
alledaagse schoolzaken, treft u hierin tevens de 
jaarkalender aan.  
Het thema voor het komende jaar: 

“Kindcentrum Dierdonk… 
                                             …Samen verbinden!” 
 

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.  

Ma.  18-07  Afscheidsavond groep 8A  

Di.    19-07  Afscheidsavond groep 8B  
 Inleveren boeken schoolbibliotheek 

Wo.  20-07  Gevonden voorwerpen – portfolio inleveren  
 – interne verhuizing 

Do.   21-07  Laatste ochtend groepen 8  
 Kennismaking nieuwe groepen 

Vr.    22-07  Afscheidsochtend laatste schooldag 

http://www.dierdonkschool.nl/


Nieuwsbrief voor ouders  blz. – 2 – 

 
 
 

INLEVEREN BOEKEN SCHOOLBIBLIOTHEEK                          Terug naar boven 

Op dinsdag 19 juli  kunnen er nog boeken ingeleverd worden bij de 
bibliotheek op school. De geleende boeken mogen ook na de vakantie 
worden ingeleverd. Boeken die op onze school zijn geleend moeten hier 
ook worden ingeleverd.  De bibliotheek gaat maandag 12 september weer 
open op school. De eerste schoolweek kunnen er al wel boeken worden 
ingeleverd. 
 

GEVONDEN VOORWERPEN ONDER HET AFDAK  Terug naar boven 

 
Woensdag 20 juli liggen onder het afdak (ingang groepen 3) de gevonden 
voorwerpen van de afgelopen periode uitgestald. Is uw kind in de afgelopen 
tijd iets op school verloren? U wordt van harte uitgenodigd om woensdag 
tussen 11.30 uur en 13.00 uur een kijkje te komen nemen.  
Attentie: Alle bruikbare spullen die ná 13.00 uur niet zijn opgehaald, 
worden geschonken aan een goed doel. 
 

PORTFOLIO INLEVEREN     Terug naar boven 
Wilt u ervoor zorgen dat de kinderen uiterlijk aanstaande 
woensdag 20 juli het portfolio weer inleveren bij de 
groepsleerkracht.  
Bij voorbaat dank. 

LAATSTE DAG GROEP 8 OP DONDERDAG → ZORGT U VOOR OPVANG? 

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. 
 

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! 

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, zie plattegrond 
verderop. De kinderen hebben reeds persoonlijk een 
uitnodiging gehad.  

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

PLATTEGROND 2022-2023 KENNISMAKING DONDERDAGMIDDAG 21 JULI                                                                               

 

       Ingang 
onder 
afdak  
3A+3B 

 1A 
Juf Marjolein 
Juf Angeli 

 
 

OASE 1-2-3-4 
Juf Irene        Juf Simone 
Juf Marieke  Juf Meike 

Speelzaal 
Klimgymzaal 

 3A 
Juf Yvonne 
Juf Ine 

 

        

Ingang 
bij Albert 
Heijn 

2A 
Juf Renee 

1B 
Juf Candy 

2B 
Juf Janine 
Juf Marjolein 

Bibliotheek 
Muzieklokaal 

 3B 
Juf Margot 
Juf Chantal  

 

Ingang  
kleuters 
 

   Aula 
Oase 5-6-7-8 
Juf Astrid 

 4A 
Juf Marleen 

 

  Ingang 
6A+6B 
 

 Juf Dianne 
Meneer Gilbert 
Meneer Koen 

 4B 
Juf Elke 
Juf Brigitta 

 

        

 
 
Ingang 
7A+7B 

6B 
Juf Manon 
Juf Heike 
 

6A 
Meneer Jorg 
Juf Annemarie 

5B 
Juf Annelies 
Juf Nicole 

5A 
Juf Marjan 
Juf Sophie 

 School 
administratie 
------------------ 
Directie 

Hoofd 
ingang  
4A+4B+5A 
5B+8A+8B 

        

Ingang 
Coenders 
berglaan  

7B 
Meneer 
Bram 

7A 
Juf Floor 

8B 
Meneer Pieter 
Juf Rachel 

8A 
Juf Wendy 

     Art 
& Design 
& Science 
   Atelier 

Boven 
Verdieping 
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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. Ook 
wordt de opbrengst van de sponsorloop aan de twee goede doelen 
uitgereikt. 

 

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

kijken. Aanvang om ± 10.40 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 
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. 

TUSSENSCHOOLSE OPVANG 2022-2023                           Terug naar boven 
 

TUSSEN SCHOOLSE 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 Coördinator Maria van Woerkom 06-44157520  
 

MUZIKALE PRESENTATIE HMC EN SCHOOLKOOR EN SCHOOLORKEST 
SUCCESVOL EN DRUK BEZOCHT                                            Terug naar boven 
[ingezonden] 
Geachte Ouders, 
Op dinsdagavond 12 juli mocht het Opleidingsorkest van het Helmonds Muziek 
Corps o.l.v. Angelo Mariman het zomeravondconcert verzorgen samen met het 
schoolkoor en schoolorkest van de Dierdonkschool. Het was geweldig om te zien 
dat zoveel kinderen van school plezier beleven aan het maken van muziek. Of dit 
nu is door het bespelen van een instrument of door te zingen, je ziet dat musiceren 
gewoon heel veel plezier geeft. 
Het kan zijn dat uw zoon of dochter het leuk vindt om zich verder muzikaal te 
ontwikkelen. Dan kan dat bij het Helmonds Muziek Corps. Of je nu interesse hebt 
voor slagwerk of een blaasinstrument, zoals bijvoorbeeld een trompet of klarinet 
het kan allemaal. Het Helmonds Muziek Corps zorgt voor lessen gegeven door 
professionele docenten van het Kunstkwartier en kinderen spelen al direct in een 
orkest. In eerste instantie is dat het pieporkest, later het opleidingsorkest. 
Natuurlijk worden er ook regelmatig concertjes gegeven en wordt er tijd vrij 
gemaakt voor gezellige activiteiten zoals bijvoorbeeld een kamp. 
Mocht U en uw zoon of dochter interesse hebben, neem dan contact op met Ger 
Koppenens, voorzitter van de jeugd en opleidingscommissie van het HMC. Stuur 
een bericht naar g.koppenens7@kpnplanet.nl 
of bel naar 06 33700047 en er wordt een afspraak met jullie gemaakt. 

 

mailto:g.koppenens7@kpnplanet.nl
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FEESTIVALWEEK MET EEN MOOIE AFSLUITING                   Terug naar boven 
Ons jubileum 25 jaar Kindcentrum Dierdonk hebben wij mooi afgesloten 
met een Feestivalweek, waarbij kinderen, opa’s en oma’s, papa’s en 
mama’s, vrijwilligers, leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel 
werden betrokken. Hierbij een impressie van de afsluitende Feestivaldag. 
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DODE HOEK LES GROEPEN 8                                              Terug naar boven 
De groepen 8 hadden 4 juli 2022 les over de dode hoek 
van een vrachtwagen. Als eerst moest je op een punt 
staan waar de chauffeur je niet kon zien.  
Dan mocht ondertussen iemand in de vrachtwagen 
gaan zitten en kijken of hij/zij je kon zien. 
Je mocht er omstebeurt in klimmen (want het opstapje was vrij groot) 
En we moesten vertellen wat we allemaal al wisten van de vrachtwagen en 
de dode hoek. Het was leuk om een keer te zien en mee te maken. We willen 
de chauffeur (Anthony van Lierop, vader van Lynn uit 7b) bedanken voor het 
komen en ons te leren over de belangrijke dingen. 

Groetjes Laura, Sanne en Nealy 
 

DE ZOMERVAKANTIE 2022 
VOOR DE GROEPEN 1-2-3-4-5-6-7  

BEGINT VRIJDAG 22 JULI VANAF 12.00 UUR 
 

 
 
 
 
 
 
 

1e SCHOOLDAG 
Maandag 5 september is de eerste schooldag 

van het nieuwe schooljaar 2022-2023 
Wij verwachten iedereen weer gezond en uitgerust 
op maandag 5 september om 08.30 uur terug in de 
nieuwe klas.  
Maar nu gaan alle kinderen, alle juffrouwen en 
meesters eerst lekker lang OP VAKANTIE!!!! 
 
 
 

 
 

“ Wij wensen iedereen een heel fijne vakantie 
met hééééél véééééél zon!” 


