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Deze nieuwsbrief bevat 8 items op drie pagina’s 
Inhoud:  
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3. ACTIVITEITEN RONDOM SINTERKLAAS 

4. GROEPEN 6 NAAR EXPOSITIE 

5. HET KABOUTERPAD ALS AFSLUITING 

6. IPC GROEP 6A 
7. WACHTLIJST BUITENSCHOOLSE OPVANG 
8. ONTRUIMINGSOEFENING GESLAAGD 
9. LERARENTEKORT RAAKT OOK DIERDONK 
 

NIEUWE ABONNEMENTEN 2022 – 2023                             Terug naar boven  
Deze week ontvangt u diverse folders van o.a. Okki, 

Bobo, Borre, Wild van Freek en National Geografic 

Junior. Wanneer u zich abonneert willen wij u 

nadrukkelijk vragen om het invulstrookje zorgvuldig 

in te vullen (of de aanmeldsite op internet) en aan te 

geven dat u het abonnement per post op uw 

thuisadres wilt ontvangen. Dit 

bespaart de school een hoop 

tijd die de kinderen ten goede 

komt. Controleer het 

invulstrookje zodat u 

niets vergeet in te vullen. 

 

 
 

 
AANKONDIGING AUTOMATISCHE INCASSO  
VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE  
Zoals gemeld in de Basisschool App – Formulieren – Doorlopende 
machtiging zullen wij u vooraf inlichten over de komende automatische 
incasso. 

Op 25 november 2022 wordt de Vrijwillige Ouderbijdrage per kind 
zijnde 17 euro van uw bankrekening afgeschreven voor de 
groepen 1 tot en met 8. Van dit bedrag worden alle niet 

gesubsidieerde uitgaven per schooljaar betaald. 
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u terecht bij de 
penningmeester van de Activiteitencommissie mevr. Gabriëlla van Gelder, 
activiteitencommissie@dierdonkschool.nl  
 

Ma.  14-11   Activiteitencommissie brengt school in Sinterklaassferen 

Di.    15-11   Groep 6A naar expositie in museum De Cacaofabriek 
  Vergadering Activiteitencommissie 

Wo.  16-11  

Do.   17-11  

Vr.    18-11  Groepen 3 op bezoek in het kasteel van Sinterklaas   
 Groep 6B naar expositie in museum De Cacaofabriek 
 Let op: 10.15 uur Podiumoptreden groep 1A en 5A 
               11.15 uur Podiumoptreden groep 4A en 8A 

Ma.  21-11  

Di.    22-11  

Wo.  23-11  

Do.   24-11  

Vr.    25-11  Let op: 10.15 uur Podiumoptreden groep 1B en 5B 
               11.15 uur Podiumoptreden groep 4B en 8B 

http://www.dierdonkschool.nl/
mailto:activiteitencommissie@dierdonkschool.nl
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ACTIVITEITEN RONDOM SINTERKLAAS                            Terug naar boven 
De Sint is weer gearriveerd in Nederland. We willen de Sint en zijn Pieten 
hartelijk ontvangen op school en daarom gaan we de school in een mooie 
Sinterklaassfeer brengen.  
Wat fijn dat er een groep enthousiaste ouders is om onze school voor 
Sinterklaas te versieren. Wij verwachten U vanavond om 19.00 uur in de 
aula. 
Ook dit jaar volgen wij met de klas het Sinterklaasjournaal.  
We gaan leuke activiteiten beleven rondom 
Sinterklaas. 
 

 Groepen 3: Kasteelbezoek  
Sinterklaas slaapt ook dit jaar weer met al zijn pieten in het grote Kasteel 
van Helmond. En wij hebben het geluk dat we de Goedheiligman weer een 
bezoekje mogen brengen. Met beide groepen 3 gaan we aanstaande 
vrijdag 18 november met auto’s naar het kasteel. Dat wordt leuk!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Groepen 1-2-3: Pyjamafeest:  
Donderdagavond 1 december is het pyjamafeest op 
school. Houd deze datum vrij! De kinderen van de groepen 
1, 2 en 3 krijgen deze week een uitnodiging. De kinderen 
mogen donderdag 1 december 
om 18.30 uur in hun pyjama op 
school komen. We gaan dan 
samen liedjes zingen en leuke 

dingen doen.  
 

En verder mogen alle kinderen van Kindcentrum Dierdonk op donderdag 
1 december hun schoen zetten. De kinderen van de groepen 
1 en 2 zetten hun gymschoen. De kinderen uit de groepen 3 
t/m 8 moeten hun schoen dus ni et vergeten mee te nemen 
op deze dag! 
Vrijdag 2 december gaan we samen kijken of er ook wat in zit. 
 
GROEPEN 6 NAAR EXPOSITIE                                   Terug naar boven  
Dinsdag 15 november gaat groep 6A en op vrijdag 18 november gaat 
groep 6B naar de expositie “wat er gebeurt als er niets gebeurt” in De 
Cacaofabriek Expo.  
We vertrekken om 10.30 uur en zijn rond 13.00 uur 
terug, dus de kinderen eten in de klas. Geef uw kind 
daarom een lunchpakket mee naar school! 
 

De tentoonstelling brengt werk van zeven kunstenaars samen in de expo 
van De Cacaofabriek, die alle zeven het alledaagse onder de aandacht 
brengen. Ze delen via hun artistieke werk een persoonlijke blik op de 
alledaagse leefomgeving. Je hoeft niet per se op reis voor een nieuwe 
ervaring, met een nieuwe blik is er nog genoeg te ontdekken in je eigen 
huis. Deze kunstenaars delen hun artistieke manier van kijken die het 
publiek inspireren om te leren zien wat er gebeurt, wanneer er 
ogenschijnlijk niets gebeurt. 
De activiteit bestaat uit een interactieve rondleiding waarbij de leerlingen 
opdrachten uitvoeren vanuit de methode Visuel Thinking Routines. Daarna 
gaan ze aan de slag met een creatieve verwerkingsopdracht.  
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HET KABOUTERPAD ALS AFSLUITING                                Terug naar boven  
Afgelopen maandag en dinsdag hebben de groepen 1 en 2, het 
kabouterpad gelopen. Het was een spannend avontuur. We hebben 
beestjes gezocht, een herfstschilderij gemaakt en de kabouterdans gedaan. 
Toen we terug kwamen lag er een verrassing voor ons in de klas. Een doosje 
met kabouterpepernoten. De pepernoten zijn een mooi begin voor het 
nieuwe thema: Tijd voor een feestje! 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IPC GROEP 6A                                          Terug naar boven  

Twee kinderen uit groep 6A hebben een stukje geschreven over het vorige 
thema van IPC: 
 

Noëmi: 'Wat eten we vandaag?' 
We hebben een strip gemaakt en een kahoot gedaan, echt leerzaam. En een 
logo gemaakt van een eigen restaurant. En we hebben ook geleerd hoe eten 
naar ons land wordt gevaren/gevlogen. We hebben fruit geproefd en 
planten geproefd, en met handvaardigheid hebben we een poster gemaakt 
over fruit. Bij de poster moesten we een 
weetje maken.  De IPC-lessen van nu 
waren Top! 
 

Lisa: "Wat eten we vandaag?" 
Mijn restaurant De Creatieve Draak. Ik 
heb een leuk logo gemaakt en ik ben er 
trots op. En bij handvaardigheid nog 
een poster gemaakt met een weetje 
erop. En we hadden in de klas een 
restaurant gedaan met echt eten en 
wraps en komkommer en kruidenkaas. 
We hebben ook nog een piratenstrip 
gemaakt. Doei, dit was mijn verhaal. 
 
 
 

WACHTLIJST BUITENSCHOOLSE OPVANG                           Terug naar boven  
Wij begrepen van ouders dat zij op dit moment met name op dinsdag geen 
buitenschoolse opvang in de wijk kunnen ontvangen en dat er zelfs 
wachtlijsten zijn. 
In samenwerking met onze partner BSO De Bereboot proberen wij op dit 
moment de wachtlijst op te schonen. Wij hebben op dit moment als school 
accommodatie en personeel vrijgemaakt om op dinsdag de buitenschoolse 
opvang te ondersteunen. Om zicht te krijgen op de behoefte onder onze 
ouders voor opvang na schooltijd terwijl er geen aanbod beschikbaar is, 
zouden wij graag een reactie van u willen krijgen.  
Stuur een mail naar administratie@dierdonkschool.nl met de naam/namen 
van uw kind/kinderen en de geboortedatum. 

 

ONTRUIMINGSOEFENING GESLAAGD                                 Terug naar boven  
Afgelopen week lukte het om binnen drie minuten de school te ontruimen. 

Alle kinderen stonden op de schoolpleinen en kon er geteld 
worden, iedereen was aanwezig. Ook de follow-up naar de 
gymzaal verliep op rolletjes. Een groot compliment voor 
alle kinderen, juffrouwen en meesters! 

mailto:administratie@dierdonkschool.nl
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LERARENTEKORT RAAKT OOK DIERDONK 
U leest of hoort het in de media wellicht ook met grote regelmaat: het 
lerarentekort. Helaas hebben wij op dit moment ook te kampen met dit 
landelijke probleem. Inmiddels hebben wij twee vacatures uitstaan, 
waarvan een zwangerschapsvervanging. 
Door dit met u te delen hopen wij u deelgenoot te maken van dit probleem, 
want dit raakt ons allen en helaas dus ook de kinderen. 
 

Maar, door u deelgenoot te maken kunt u wellicht ook helpen! 
Kent u of bent u iemand met een onderwijsbevoegdheid? 
Schroom niet om contact met ons te leggen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PODIUMOPTREDENS                                                         Terug naar boven  
Op vrijdag zijn er weer de 
podiumoptredens. Omdat over de 
gehele school tot aan 10.00 uur de 
reken- en leesmix staan gepland, is de 
begintijd van het eerste opreden 
aangepast aan 10.15 uur. 
 
 
 
 

 


