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Bijzonderheden deze lesweek: 

 

Bijzonderheden volgende lesweek: 

 

Deze nieuwsbrief bevat 3 items op twee pagina’s 
Inhoud:  

1. ACTIVITEITEN RONDOM SINTERKLAAS 

2. AANKONDIGING INLOOPSPREEKUUR SOCIALE TEAMS HELMOND 
3. VOLGENDE WEEK DINSDAG STUDIEDAG TEAM, KINDEREN VRIJ 

 

ACTIVITEITEN RONDOM SINTERKLAAS                            Terug naar boven 
 Groepen 1-2-3: Pyjamafeest:  

Aanstaande donderdagavond 1 december is het pyjamafeest op school. 
De kinderen mogen 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.  
 

Maandag 5 december komen Sinterklaas en zijn Pieten naar school. Zou 
Sinterklaas ook Kindcentrum Dierdonk kunnen vinden? Wij hopen van wel! 

 

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?  

Ma.  05-12  Sinterklaas op school 

Di.    06-12  Studiedag team, de kinderen zijn vandaag vrij! 

Wo.  07-12  

Do.   08-12  

Vr.    09-12  

http://www.dierdonkschool.nl/
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AANKONDIGING INLOOPSPREEKUUR SOCIALE TEAMS HELMOND                                                            
                                                                                                    Terug naar boven  
Komende donderdag 1 december is Jannie 
Walschot vanuit Sociale Teams Helmond 
aanwezig op Kindcentrum Dierdonk met 
een inloopspreekuur.  
Zij zal vanaf nu iedere eerste donderdag van 
de maand van 08.30 uur tot 10.30 uur 
aanwezig zijn bij ons op school.  
Middels onderstaande brief stelt zij zich 
graag aan u voor en kunt u lezen met welke vragen u bij haar terecht kunt.  

 

Sociale Teams Helmond voor hulp aan 
kinderen en ouders  
Meestal gaat het goed, en lossen de 
problemen die zich in een gezin kunnen 
voordoen wel op, op eigen kracht of met 

behulp van de mensen om je heen, maar soms kom je er zelf even niet uit. 
De sociaal werkers van Sociale Teams Helmond kunnen dan helpen. Hulp 
kan er zijn voor de kinderen, voor ouders bij opvoedproblemen, of voor 
kinderen en ouders samen.  
Vragen of problemen waar wij bij kunnen helpen zijn bijvoorbeeld:  
• Door een scheiding ontstaan spanningen in het gezin en je merkt dat je 
kind eronder lijdt  
• Je kind wordt gepest  
• Je kind is erg ongelukkig, angstig of gestrest  
• Je kind luistert niet goed naar je, is vaak boos, of trekt zich juist terug  
• Je kind gamet veel  
• Je kind is onzeker en heeft weinig zelfvertrouwen  
• Je kind voelt zich eenzaam en heeft moeite met het aangaan van contact 
met andere kinderen  
• Er is sprake van huiselijk geweld, of seksueel grensoverschrijdend gedrag  
 

Aan Kindcentrum Dierdonk is een contactpersoon van Sociale Teams 
Helmond gekoppeld, namelijk Jannie Walschot. Bij haar kun je terecht met 
je vragen. Zij is te bereiken via 0621546005 of op j.walschot@sthelmond.nl 
Zij zal iedere eerste donderdag van de maand bij Kindcentrum Dierdonk 
aanwezig zijn van 08.30 – 10.30 uur.  
Je kunt je aanmelden via het telefoonnummer 088-0017300 of via het 
aanmeldformulier van op de website Sociale Teams Helmond: 
www.socialeteamshelmond.nl 
Op onze website vind je aanvullende informatie over onze werkwijze en 
wat wij te bieden hebben. 

 

VOLGENDE WEEK STUDIEDAG TEAM, KINDEREN ZIJN DAN VRIJ 

                                                                                                     Terug naar boven  

Aanstaande dinsdag 6 december heeft het 

team een studiedag met als onderwerp 

‘Kindgericht onderwijs in een lerende 

school’.  

Let op: De kinderen zijn dan vrij van school! 
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