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Deze nieuwsbrief bevat 8 items op vier pagina’s 
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1. SINTERKLAAS OP SCHOOL 

2. MORGEN DINSDAG STUDIEDAG TEAM, KINDEREN VRIJ 
3. KERSTMIS OP KINDCENTRUM DIERDONK 
4. LET OP: VRIJDAG 23 DECEMBER EEN NORMALE LESDAG 

5. FIETSLICHTCONTROLE GROEPEN 7 EN 8 

6. INSCHRIJVEN KIND-OUDERGESPREKKEN GROEPEN 8 

7. VERSLAG: EEN DAGJE IN DE ONTDEKFABRIEK MET DE GROEPEN 7 

8. VERSLAG: BEZOEK VAKCOLLEGE HELMOND GROEP 8 
 

SINTERKLAAS OP SCHOOL 
Groepen 1 t/m 4  
Vandaag maandag 5 december verwachten wij 
dat Sint Nicolaas en zijn Pieten onze school komen 
bezoeken.  
De kinderen waren druk bezig met het instuderen 
van liedjes, versjes en dansjes om de Sint en zijn 
pieten te vermaken, want elke groep mag bij de 
Sint op bezoek. Het feest zal dan ook zeer zeker 
een succes worden! 
 

Groepen 5 t/m 8: surprise  
De leerlingen van groep 5 t/m 8 waren de afgelopen tijd 
volop aan het knutselen. Want vandaag op maandag 5 
december gaan ze gezellig in de klas elkaars surprise 
uitpakken. Dat wordt weer genieten samen!   
 
Op woensdag 7 december mag ieder kind iets meenemen naar school, dat 
hij of zij van Sinterklaas heeft gekregen. Let op dat er geen kleine dingen 
verloren kunnen gaan en voorzie het speelgoed van naam. 
 

 

Ma.  05-12  Sinterklaas op school 
 Inschrijven kind-oudergesprekken groepen 8 

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

Wo.  07-12  

Do.   08-12  

Vr.    09-12  

Ma.  12-12  Deze week start kind-oudergesprekken groepen 8 

Di.    13-12  Fietslichtcontrole groepen 7 en 8 
 Informatieochtend voor nieuwe ouders 
 Vergadering Activiteitencommissie 

Wo.  14-12  

Do.   15-12  

Vr.    16-12  

http://www.dierdonkschool.nl/
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MORGEN DINSDAG 6 DECEMBER STUDIEDAG TEAM,  

DE 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! 

 
KERSTMIS OP KINDCENTRUM DIERDONK                         Terug naar boven 

Terwijl de pepernoten opgesnoept worden, gaan wij op school deze week 
ook met de voorbereidingen van het aanstaande Kerstfeest aan de slag. 
Deze week wordt de school weer mooi versierd in kerstsfeer. Ook zullen wij 
dit jaar weer verschillende sfeervolle kerstactiviteiten voor onze kinderen 
organiseren.  
 

KERSTDINER VOOR ALLE GROEPEN                                    Terug naar boven 

Op woensdagavond 21 december vindt het kerstdiner plaats voor alle 
leerlingen.  
Om 18.00 uur worden alle kinderen verwacht in hun eigen klaslokaal. 
Vanaf 17.45 uur gaan de deuren open en zijn de kinderen van harte 
welkom. In de klas gaan ze smullen van zelfgemaakte hapjes.  
Om 19.00 uur sluiten we het diner af. De kinderen ontvangen volgende 
week een uitnodiging voor dit sfeervolle diner. 
 

IETS BIJZONDERS VOOR EEN ANDER                                  Terug naar boven 
Elk jaar met kerst zetten wij ons als school in om iets bijzonders te doen 
voor een ander. In deze tijd staat namelijk het denken aan een ander 
centraal. Ook dit jaar zullen we vanuit Kindcentrum Dierdonk ons inzetten 
voor een goed doel. In de volgende nieuwsbrief zullen wij daar nadere 
uitleg over geven.  
 

KERSTVIERINGEN                                                                    Terug naar boven 
Op vrijdagochtend 23 december zijn de jaarlijkse 
Kerstvieringen. Dit jaar zal de Kerstviering verzorgd worden 
door de groepen 8 in de vorm van een kerstmusical met als titel 
''Sterren van de hemel''.  
Vorig jaar hebben deze kinderen de kerstmusical al voorbereid 

maar door een scholensluiting in de week voor de kerstvakantie vanwege 
Covid-19 hebben zij de musical toen niet kunnen opvoeren. Wij zijn heel 
blij dat zij dat dit jaar alsnog kunnen doen! 
 
LET OP: VRIJDAG 23 DECEMBER IS EEN NORMALE LESDAG! 
De groepen 5-6-7-8 hebben tot 15.00 uur les.                 Terug naar boven 

Vanwege te weinig marge-uren in schooljaar 2022-2023 hebben 
de kinderen van de groepen 5-6-7-8 ook op vrijdag 23 december 
tot 15.00 uur les. De Inspectie van het Onderwijs maakt hierop 
geen uitzondering! Kinderen die afwezig zijn, geven wij door aan 
de Ambtenaar Leerplicht van de Gemeente Helmond. 

 

FIETSLICHTCONTROLE GROEPEN 7 EN 8                              Terug naar boven 
Opvallen in het verkeer is ontzettend belangrijk, dat vinden wij als school 
ook. Daarom houden wij op dinsdag 13 december een fietslichtcontrole op 
school, waarbij we de fietsverlichting controleren van alle leerlingen van 
groep 7 en 8. 
Het is daarom de bedoeling dat alle leerlingen van groep 7 en 8 op deze 
dag met de fiets naar school komen. 
Zullen we allemaal ons licht aan doen, zodat we beter zien EN beter gezien 
worden? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nieuwsbrief voor ouders  blz. – 3 – 
 
 
 
 

INSCHRIJVEN KIND-OUDERGSPREKKEN VOOR DE GROEPEN 8  
                                                                                 Terug naar boven 
Omdat wij geloven in partnerschap met de ouders 
hechten wij waarde aan een goede samenwerking en 
communicatie. Wij vinden het passend bij 
eigenaarschap dat een kind direct betrokken wordt 
bij deze communicatie. Om dit te bevorderen 
nodigen wij u uit voor het volgende Kind-
Oudergesprek.  Wij geven uw kind graag het woord en de leerkracht zal 
goed luisteren. Omdat de groepen 8 voorsorteren op het advies Voortgezet 
Onderwijs starten zij als eersten. De gesprekken samen met uw kind 
vinden plaats vanaf maandag 12 december 2022. 
Voor de andere groepen zijn de Kind-Oudergesprekken vanaf 23 januari. 
 

Digitaal portfolio? 
De gesprekken vinden mede plaats via het digitale 
kind-ontwikkelportfolio. In Mijnrapportfolio kunt u 
onder meer het werk en de ontwikkelcirkel van uw 
kind(eren) zien. 
 

Gesprekken op school? 
De gesprekken vinden plaats op school. 
 

Afsluiting gesprek alleen met leerkracht? 
Mocht het nodig zijn, dan is er na afloop van ieder gesprek ruimte voor een 
moment voor de ouder en leerkracht zonder het kind erbij. Geeft u dit bij 
de leerkracht aan a.u.b. 
 

Hoe plan ik een gesprek in? 
Vandaag (maandag 5 december) ontvangt u een 
e-mail met een inlogcode om een gesprek in te plannen.  
U logt in via de knop kind-oudergesprek in de basisschool app, of via 
www.schoolgesprek.nl.  
 

 Alle ouders van groep 8 kunnen inplannen vanaf maandag 5 december 

18.00 uur. 

EEN DAGJE IN DE ONTDEKFABRIEK MET DE GROEPEN 7 Terug naar boven 

Gemaakt door Isis, Daan en Isabelle uit groep 7B 
We zijn met de klassen 7 naar de Ontdekfabriek 
geweest. Toen we aankwamen moesten we eerst 
naar een filmpje kijken. Daarin kwamen dingen die 
je ook terugziet in de projecten. Er waren veel 
dingen die je kon doen. je kon een auto maken van 
hout en met andere kinderen racen, je kon een 
filmpje met een green screen maken,  je kon een 
karretje bouwen met hout en daarna mocht je erop 
rijden, je kon van allemaal oude spullen iets nieuws 
maken, je kon met een 3D printer een letter maken en met een 3D pen kon 
je ook nog leuke figuurtjes maken. We gingen rond half 3 weer weg maar 
voordat we gingen maakten we nog een mooie groepsfoto.  

 
 
 
 
 
 
 

http://www.schoolgesprek.nl/
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EEN DAGJE IN DE ONTDEKFABRIEK MET DE GROEPEN 7 Terug naar boven 

Gemaakt door Finn en Stijn uit groep 7A 
Klas 7A en 7B gingen naar de ontdekfabriek. Omdat we dat hebben 
gewonnen met kinderpostzegelactie. Maar je denkt zeker dat we met 
auto´s gingen, nee we gingen met de bus. met 1 bus. Bij de ontdekfabriek 
kon je een autootje met hout maken. En met spijkers en al en je kon een 
trein met een hendeltje met hout onder schroeven. En in het begin kun je 
er een film kijken en je kunt bouwen met kapotte chips van apparaten en 
met andere ijzeren dingen. Je had ook een schommel buiten. 

 

BEZOEK VAKCOLLEGE HELMOND                                        Terug naar boven 

Ingezonden door Lynn en Elin uit groep 8B 
Woensdag 30 november gingen de groepen 8 op bezoek bij het Vakcollege 
Helmond. Daar waren 3 onderdelen, zorg en welzijn, techniek en economie 
& ondernemen.  
Eerst gingen we naar economie en ondernemen, daar mochten we een boek 
inpakken en tellen hoeveel geld er in een kassa past. 
Daarna gingen we naar zorg en welzijn, daar mochten we pepernoten 
bakken in tweetallen en zakjes versieren zodat we ze mee konden nemen. 
Toen hadden we pauze, daar legden twee mensen wat dingen uit over de 
school en tegelijkertijd kregen we ook iets te drinken en wat lekkers. Na de 
pauze gingen we naar techniek en daar moesten we eerst een lamp 
installeren en toen gingen we naar een ander lokaal om tegels te leggen. 
Na alle lessen fietsten we terug naar school met de tassen die we hadden 
gekregen en toen we weer op school aankwamen kregen we de 
pepernoten die we hadden gemaakt en mochten al gauw naar huis. 

 

 

 
 


