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OPA’S EN OMA’S TE VROEG OP SCHOOL                           Terug naar boven  
Wekelijks maken wij in de Nieuwsbrief melding van 
de wijziging van het tijdstip van het podiumoptreden 
op vrijdag. Wij gaan er van uit, dat ouders dit lezen 
en aan hun familie doorgeven.  
Iedere week moet de administratie wel een of meer 
opa’s/oma’s teleurstellen met de mededeling dat het 
podiumuurtje pas een uur en een kwartier later 
plaats zal vinden. Dit is voor alle betrokkenen vervelend.  

Dus wederom de volgende tekst: 
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. 
 
 

 

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.  21-11  

Di.    22-11  

Wo.  23-11  

Do.   24-11  De groepen 7 op ontdekking in de Ontdekfabriek 

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

Ma.  28-11  

Di.    29-11  Vergadering Medezeggenschapsraad 

Wo.  30-11  

Do.   01-12  18.30 uur Pyjamafeest groepen 1-2-3  
 Alle kinderen mogen de schoen zetten op school  

Vr.    02-12  En... zit er iets in mijn schoen?  

http://www.dierdonkschool.nl/
mailto:activiteitencommissie@dierdonkschool.nl
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ACTIVITEITEN RONDOM SINTERKLAAS                            Terug naar boven 
 Groepen 1-2-3: Pyjamafeest:  

Donderdagavond 1 december is het pyjamafeest op 
school. Houd deze datum vrij! 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 niet vergeten mee te nemen op deze dag! 
Vrijdag 2 december gaan we samen kijken of er ook wat in zit. 
 

 Groepen 3: Kasteelbezoek  

De groepen 3 waren afgelopen vrijdag in het kasteel. Wat was het leuk!! 

We hebben de pieten geholpen en we zijn in de slaapkamer van 

Sinterklaas geweest! Wauw, dat was weer een bijzonder avontuur. 
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GROEP 6B NAAR TENTOONSTELLING  
“WAT GEBEURT ER ALS ER NIETS GEBEURT”                      Terug naar boven  

Wij Suze en Evi gaan iets vertellen over de  kunst: 
wij gingen eerst met de auto naar de Cacaofabriek 
toen gingen we naar binnen en toen moesten we luisteren naar een 
mevrouw daarna gingen we een expositie bekijken van Eva  die had haar 
slaapkamer ongeveer nagemaakt en het bed leek een soort van doolhof 
want die had ze in 3d gebouwd met haar kleren en er lagen puzzel stukjes 
op de grond en op haar bed   en toen gingen we naar stijn die had van afval 
een hoekje in zijn woonkamer had gemaakt waar allemaal afval waarvan 
alles van afval echt leek en toen gingen we naar een andere en daar hadden 
ze een kunstenaar die op een  wand kunst gemaakt had waar ze ook dingen 
op hadden gemaakt hij had zijn keuken, badkamer, slaapkamer nagemaakt 
en toen mochten we naar een foto kijken die op de muur was geplakt en 
waar een vlek van een dode mug met bloed als allerlaatst mochten we zelf 
nog iets maken en uiteindelijk gingen we weer terug naar school.    

 
Gabriella:  
Bij de cacao-fabriek was het heel leuk! We gingen verschillende dingen 
bekijken, zoals: naar een hoekje gekeken met spullen alleen van afval 
gemaakt, schilderijen, en een bed op een muur! en uiteindelijk gingen we 
ook nog knippen en plakken met tijdschriften! we hadden een onderwerp 
en daarover moesten wij plaatjes zoeken. Het was heel leuk. En ik was ook 
nog met Zoë en met juf Paris in de auto. Het was een hele leuke dag! 

 
Zoë en Alec: 
We waren in de klas. Toen kwamen de moeders en één vader binnen. 
Hun brachten ons naar de cacaofabriek. Toen we binnen waren gingen we 
eerst onze jassen ophangen. Daarna gingen in een kamer. We zagen daar 
en 3D kunstwerk van Eva en het was cool! Toen gingen we naar boven, we 
zagen daar een kunstwerk van Stijn hij was heel indrukwekkend!! Daarna 
gingen we naar schilderijen die aan de muren hingen. 
Toen gingen we kijken naar een GROTE sticker op de muur het was een 
ingezoomde dode mug. Het was niet zo leuk toen maar daarna gingen we 
weer naar beneden en een knutselopdracht doen. Dat was leuk! Toen 
mochten we plaatjes zoeken in tijdschriften. 
Daarna gingen we ze opplakken op papier. We moesten toen weer gaan 
(helaas) toen waren we weer terug op school we gingen onze 
boterhammen opeten en toen gingen we dit schrijven. Dit was ons 
avontuur! Groetjes van Alec en Zoë. 
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DE GROEPEN 7 OP ONTDEKKING IN DE ONTDEKFABRIEK                         
Terug naar boven  
Aanstaande donderdag 24 november gaan de groepen 
7 naar De Ontdekfabriek in Eindhoven. Dit uitstapje 
wordt aangeboden door De Kinderpostzegelactie. 
Omdat de kinderen van Dierdonk al meer dan 25 jaren 
jaarlijks hun best doen voor het goede doel De 
Kinderpostzegelactie is in afgelopen periode de 
waardering hiervoor uitgesproken en mogen de 
groepen 7 nu op ontdekkingsreis. 

 
 

MAKKELIJK LEZEN PLEIN                                 Terug naar boven  

In de Bibliotheek op School is weer een Makkelijk Lezen Plein (MLP) 
ingericht. Het is een kast met boeken voor kinderen die lezen niet zo leuk 
vinden of die het lastig vinden om te lezen, als gevolg van bijv. dyslexie. 
Meestal zijn boeken qua onderwerp te simpel en te saai voor hen. In het 
MLP staan leuke, aantrekkelijke boeken die makkelijk te lezen zijn, maar die 
toch aansluiten op de belevingswereld van de kinderen. In deze kast staan 
niet alleen boeken voor kinderen van groep 3 en 4, ook kinderen uit de 
andere groepen kunnen hier geschikte boeken vinden. Geprobeerd is om 
een aantal leuke leesboeken bij elkaar te zetten. Ook informatieboeken zijn 
te vinden in het MLP.  
De boeken in het MLP zijn te herkennen aan de sticker van Makkie (zie 
voorbeeld). De stickers zijn op de voorkant van het boek geplakt, dus 
duidelijk herkenbaar.  
Heb je vragen over de boeken van het MLP? De vrijwilligers in de 
bibliotheek helpen je graag! 
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KLASSENOUDERS 2022 – 2023                             Terug naar boven  

Hartelijk dank aan de ouders die zich hebben aangemeld als klassenouder. 
De klassenouder ondersteunt de groepsleerkracht(en) bij een aantal 
groepsactiviteiten. Bijvoorbeeld extra hulpouders regelen voor diverse 
evenementen, het vervoer naar activiteiten, ziekenbezoek met kinderen bij 
een medeleerling die in het ziekenhuis ligt, een cadeautje regelen voor de 
verjaardag van de groepsleerkracht (er wordt alleen een bijdrage gevraagd voor de 

verjaardag, deze mag maximaal € 0,75 bedragen) en het versieren van de klas.   

 

Groep Klassenouder Ouder van……. 

1A 

Juf Marjolein V - Juf Angeli 

Kim Korzilius-Lenders 

Kim van Lieshout 

Esmee Korzilius 

Jackie van Lierop 

1B 

Juf Candy 

Marleen Janssen-v. Oosterhout 

Ellen Lelkens-Martens 

Daan Janssen 

Tess Lelkens 

2A 

Juf Renee 

Britt Korzilius-Van Berlo 

Marèse Rautenberger 

Bram Korzilius 

Lars Rautenberger 

2B 

Juf Janine - Juf Marjolein L 

Hanneke v. den Broek-Gruyters 

Chantal Goossens-Aarts 

Sophie van den Broek 

Emmi Goossens 

3A 

Juf Yvonne - Juf Ine 

Machteld de Geus-Gorgels 

Annemieke van Mierlo 

Noé de Geus 

Lize van Odijk 

3B 

Juf Margot - Juf Chantal 

Ewelina Tabor 

Esther van Duren 

Maya Baars 

Rens van Doorn 

4A 

Juf Marleen 

Hilde Geurts-van Mierlo 

Hester Janssen 

Hugo Geurts 

Sven Janssen 

4B 

Juf Elke - Juf Brigitta 

Wendela Cuppen-Franssen 

Corina Melssen-Bellinga 

Huub Cuppen 

Timor Melssen 

5A 

Juf Marjan - Juf Sophie 

Ellen Lelkens-Martens 

Emma van Es-Tiesma 

Sem Lelkens 

Jurre van Es 

5B 

Juf Annelies - Juf Nicole 

Linda Bouma 

Nathalie van Kleef 

Isis Bouma 

Ilvy van Kleef 

6A 
Meneer Jorg - Juf Annemarie 

Shanna Lohn-Habraken 

Lenny Goossens 

Noëmi Lohn 

Cas Willems 

6B 

Juf Manon - Juf Heike 

Manja v. der Hulst-v.d. Burgt 

Judith v.d. Laar-Gruijters 

Elysia van der Hulst 

Floor van de Laar 

7A 

Juf Floor 

Sandra Geluk-Haazen 

Angelique v. Kempen 

Meike Geluk 

Mare van Kempen 

7B 

Meneer Bram 

Marielle van den Heuvel 

Cissy van Hoof-Klaassen 

Isis Claassen 

Stijn van Hoof 

8A 

Juf Wendy 

Aswaan Rieter-Musa 

Marleen Sander-Happel 

Russel Rieter 

Jesse Sander 

8B 

Meneer Pieter - Juf Rachel 

Daisy Vereijken-Netelbeek 

Janneke van de Weijer 

Nina Vereijken 

Joey Hoefnagels 

 
 


