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Bijzonderheden deze lesweek:
Ma. 11-04
Di. 12-04
Wo. 13-04
Do. 14-04 Paasontbijt groep 1 t/m 8
Vr. 15-04 Paasviering
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Ma. 18-04 Tweede Paasdag – alle kinderen vrij
Di. 19-04
Wo. 20-04
Do. 21-04 Fietskeuring groepen 7
Vr. 22-04 Start meivakantie gr. 1t/m4 om 12.00 uur en gr. 5t/m8 om 15.00 uur
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PASEN 2022
Terug naar boven
Er zijn weer verschillende Paasactiviteiten:
Paasontbijt groepen 1 t/m 8
Op donderdagochtend 14 april om 8.30 uur
hebben alle groepen een feestelijk Paasontbijt. Voor bord, beker en
bestek wordt gezorgd. Voor de ochtendpauze mogen de kinderen zoals
gewoonlijk fruit en drinken meenemen.
Groepen 1-2
Bij de kleuters komt op donderdag 14 april
de Paashaas even op bezoek. Wie weet
brengt hij ook dit jaar weer eitjes mee.
Paasvieringen “Nieuw Leven”
Op vrijdagochtend 15 april vinden de Paasvieringen plaats.
Dit jaar werken we met Pasen rondom het thema “Nieuw Leven”. Met een
ander kapsel of in nieuwe kleren naar school, hoe voel je je dan! De ervaring
dat met het veranderen van de dingen aan en om je heen je zelf ook nieuw
kunt worden, is zowel spannend als uitdagend voor
kinderen. Diezelfde verandering wordt ook sterk
gevoeld in het voorjaar als de natuur weer opleeft
na een lage winterse stilte. In de viering gaan we
hier mee aan de slag en nodigen we kinderen uit om
te ontdekken hoe je het leven als nieuw kunt ervaren.

Nieuwsbrief voor ouders blz. – 1 –

AANKONDIGING AUTOMATISCHE INCASSO OUDERBIJDRAGE
SCHOOLREIS 2022
Terug naar boven
Zoals gemeld in de Basisschool App – Formulieren – Doorlopende
machtiging zullen wij u vooraf inlichten over de komende automatische
incasso.
Op 25 april 2022 wordt de Ouderbijdrage Schoolreisje 2022 per
kind van uw bankrekening afgeschreven voor de groepen 1 tot en
met 8.
Toelichting
In de huidige schoolgids van het Kindcentrum Dierdonk schooljaar 20212022 staat de schoolreisbijdrage weergegeven. Hierin wordt onderscheidt
gemaakt in bijdrage tussen de groepen 1-3, groepen 4-5 en groepen 6-7,
omdat de locatie van het schoolreisje verschillend is. In het huidige
jubileumjaar gaan we met alle kinderen van de school naar 1 locatie,
Toverland. Daarom is door de Activiteitencommissie besloten om voor
iedereen, inclusief groep 8, dezelfde schoolreisbijdrage te hanteren. Samen
met de inzet van het jubileumbudget is bepaald dat de schoolreisbijdrage
voor ieder kind € 21,- wordt. Daarbij wordt voor de groepen 1 tot en met
7 ook tegelijkertijd de € 4,- jubileumbijdrage geïnd.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u terecht bij de
penningmeester van de Activiteitencommissie mevr. Gabriëlla van Gelder,
activiteitencommissie@dierdonkschool.nl
SCHOOLFOTOGRAAF

Terug naar boven

Donderdag 19 mei worden er op school de jaarlijkse
schoolfoto’s (portret-, gezins- en groepsfoto’s) gemaakt.
Woensdag 1 juni komt de fotograaf terug om kinderen te
fotograferen die op 19 mei afwezig waren.
AANKONDIGING WANDELAVONDVIERDAAGSE TERUG NAAR BOVEN
Na twee jaren zonder avondwandelvierdaagse
kunnen we gelukkig weer zeggen…dit jaar zal
er weer volop gewandeld worden tijdens de
wandelavondvierdaagse!
De editie 2022 zal plaatsvinden van woensdag
18 mei t/m zaterdag 21 mei. Er kan
ingeschreven worden voor het lopen van de 5
of 10 kilometer. Het vertrekpunt voor beide afstanden is de
Leonardusspeeltuin.
Vertrektijden op woensdag 18 mei t/m vrijdag 20 mei zijn:
- 18.00 uur voor de 10
- 18.30 uur voor de 5 km
Zaterdag 21 mei:
- om 12.00 uur start de 10 km
- om 13.00 uur start de 5 km
De inschrijvingen voor deze gezellige wandeltocht zullen op dinsdag 10
mei en woensdag 11 mei plaatsvinden van 08.15 – 08.45 uur in de aula
van de school.
Wil je meedoen? Noteer 10 en 11 mei dan alvast in je agenda en hopelijk
zien we je bij de inschrijving.
Inschrijven kost 3 euro per kind en dient (het liefst gepast) meteen contant
voldaan te worden bij inschrijving. Ouders zijn zelf verantwoordelijk dat
hun kind onder begeleiding van een volwassene meeloopt. We hopen net
als in 2019 dat we weer veel enthousiaste wandelaartjes mogen
inschrijven!
Verdere informatie volgt.
Met vriendelijke groeten,
Namens de werkgroep wandelavondvierdaagse,
Marijke Berkers.

Nieuwsbrief voor ouders blz. – 2 –

MUSEUMBEZOEK GROEPEN 5

Terug naar boven
We zijn met de klas naar het museum
geweest. Het ging over “Emilie”. Dat is een
meisje dat vroeger in het kasteel woonde;
het kasteel van Helmond. We deden een
speurtocht door het kasteel en we kregen
een boekje waar de vragen in stonden. Op
de voorkant van het boekje zie je Emilie.
Groetjes Rens

Groep 5A ging op bezoek bij het Kasteel van Helmond. Je kan bij de ingang
allemaal spelletjes spelen. En er kwam
een meneer die ons een rondleiding gaf.
Je had veel kamers en we begonnen bij
de salon. En daarna konden we een
speurtocht doen. En we moesten
allemaal dingen zoeken zoals een bedje,
een paardje met een koets, jurkjes op de
juiste volgorde zetten. En dat was het
einde.
Geschreven en getekend door Jules groep 5A
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