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KERSTMIS OP KINDCENTRUM DIERDONK                         Terug naar boven 

Afgelopen week is de school weer mooi versierd in kerstsfeer! 
Sfeervolle guirlandes in de gangen, mooie kerstbomen met 
lichtjes in de klassen. Hartelijk dank aan de ouders van de 
Activiteitencommissie voor de hulp tijdens het versieren. In de 
komende twee weken zullen wij 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 kinderen. Per tweetal mogen de 
kinderen thuis een lekker hapje maken (10 stuks) en 
meenemen naar het diner op school. Vanaf woensdag 
14 december kunnen de kinderen op de inschrijflijst 

bij het klaslokaal aangeven wat zij willen gaan maken voor het diner.  
Op woensdagavond 21 december gaan om 17.45 uur de deuren open en 
zijn de kinderen van harte welkom op school. Om 18.00 uur worden alle 
kinderen verwacht in hun eigen klaslokaal. In de klas gaan ze smullen van 
zelfgemaakte hapjes. De kinderen krijgen hiervoor deze week een 
uitnodiging. Om 19.00 uur sluiten we het diner af en kunnen de kinderen 
opgehaald.  
 

IETS BIJZONDERS VOOR EEN ANDER: GOED DOEL ‘SUPER SOCIAAL’ 
Elk jaar met kerst zetten wij ons als school in om 
iets bijzonders te doen voor een ander.  
Dit jaar is het kerstthema ‘klein beginnen’. In 
deze tijd staat het denken aan een ander 
centraal. Wij hebben er dit jaar voor gekozen om 

in deze kerstperiode houdbare levensmiddelen in te zamelen voor Super 
Sociaal. Super Sociaal is een supermarkt voor mensen die aantoonbaar 
(tijdelijk) te weinig inkomsten hebben om van rond te komen. In Helmond 
zijn dat enkele duizenden gezinnen. Voor een klein prijsje kunnen zij daar 
hun boodschappen naar eigen keuze doen.  
Wat gaan wij doen?  
Wij vragen álle kinderen om (minimaal) 1 houdbaar levensmiddel mee naar 
school te brengen voor het goede doel. De kinderen kunnen dit vanaf 
vandaag tot en met dinsdag 20 december inleveren in de eigen klas.  
Daarnaast knutselen alle kinderen in de eigen klas een mooie kerstkaart. 

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  Inschrijven voor het kerstdiner 

Do.   15-12  

Vr.    16-12   
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De gemaakte kerstkaarten zullen we toevoegen aan de verzamelde 
levensmiddelen zodat alle klanten van Super Sociaal een mooie kerstkaart 
bij hun aankoop ontvangen.  
Op vrijdag 23 december zal een vrijwilliger van Super Sociaal 
deelnemen aan de kerstviering op school en de verzamelde 
levensmiddelen en zelfgemaakte kerstkaarten in ontvangst 
nemen.  
 

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

van de hemel''. Verschillende liedjes uit deze musical worden door de 
kinderen van de hele school geleerd in hun eigen 
klas, zodat er tijdens de vieringen samen gezongen 
kan worden. Tijdens deze musical wordt ook 
aandacht besteed aan iets bijzonders doen voor een 
ander, wat natuurlijk ook past bij het Kerstthema.  
 

KERSTWENSEN                                                                        Terug naar boven 

Kerst is een mooie gelegenheid om goede wensen naar elkaar 
uit te spreken. Om treurige gezichtjes te voorkomen, is de 
afspraak gemaakt dat er op school géén Kerstkaarten worden 
uitgedeeld. Ook niet voor alle kinderen in de klas. Wij hopen 

voor op ieders begrip. 
 

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. 

 

Een ouder gaf aan door bovenstaande tekst overvallen te zijn. Hoezo vrijdag 
23 december de hele dag naar school? En waarom weten wij dat nu pas? 
 

Voor de ouders die zich vergissen, verwijzen wij u naar de schoolgids 2022-
2023 van Kindcentrum Dierdonk. Zie bladzijde 40 voor het 
vakantierooster, dat door de Medezeggenschapsraad is vastgesteld, hier 
kunt u lezen dat voorafgaande aan de Carnavals- en zomervakantie er wel 
een middag vrij wordt gegeven, niet voorafgaande aan de Kerstvakantie! 
 

In de nieuwsbrief van 23 mei 2022 op bladzijde 4 kunt u lezen dat wij 
expliciet hebben vermeld, dat voorafgaande aan de Carnavals- en 
zomervakantie er wel een middag vrij wordt gegeven, niet voorafgaande 
aan de Kerstvakantie! Een drukfout van de drukker in de kalender doet 
geen afbreuk aan het beleid dat is vastgesteld. 
 

Uit de nieuwsbrief van 23 mei 2022: 
VAKANTIEROOSTER NIEUWE SCHOOLJAAR 2022-2023 
Het vakantierooster voor het nieuwe schooljaar is 
door de directie aangeboden aan de 
Medezeggenschapsraad.  
Aangezien de vakanties en vrije dagen door het 
BOV (Brabants Overleg Vakanties) en het OHS 
(Overleg Helmondse Schoolbesturen) zijn vastgesteld dient dit voor 
kennisgeving te worden aangenomen.  
Over de studiedagen heeft de Medezeggenschapsraad per school haar 
recht van instemming. In de afgelopen MR-vergadering is onderstaande 
voorstel besproken en goedgekeurd. 
 

Eerste schooldag schooljaar 2022-2023 maandag 5 september 2022 

Studiedag woensdag 19 oktober 2022 

Herfstvakantie maandag 24 oktober t/m vrijdag 28 oktober 2022 

Studiedag team dinsdag 06 december 2022 

Kerstmis vrijdag 23 december 2022 ’s middags wel school 

Kerstvakantie maandag 26 december t/m vrijdag 06 januari 2023 

Carnavalsfeest vrijdag 17 februari 2023 ’s middags geen school 

Carnavalsvakantie maandag 20 februari t/m vrijdag 24 februari 2023 

Studiedag woensdag 29 maart 2023 

2e Paasdag maandag 10 april 2023 

Meivakantie maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei 2023 (incl. Koningsdag 27 april) 

Hemelvaart 18 en 19 mei 2023 

2e Pinksterdag maandag 29 mei 2023 

Laatste schooldag vrijdag 14 juli ’s middags geen school 

Zomervakantie maandag 17 juli t/m vrijdag 25 augustus 2023 
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AFSCHEID JUFFROUW ANNEMARIE SCHRAMA                Terug naar boven 
 

Juffrouw Annemarie werkt sinds enige jaren op 
Kindcentrum Dierdonk in de flexibele schil. Dat houdt in 
dat zij het grootste gedeelte van de week vele collega’s 
ondersteunt. Ook geeft zij een vaste dag in de week les aan 
groep 6A. 
In de afgelopen periode heeft zij bij de directie 
aangegeven dat zij graag gebruik gaat maken van de 
mobiliteit binnen schoolbestuur QliQ Primair. Juffrouw 

Annemarie wil haar horizon verbreden en heeft gekozen om in het nieuwe 
kalenderjaar voor het meertalig lesgeven op Kindcentrum Mozaïek in 
Helmond-Noord. Haar Poolse achtergrond kan zij nu goed gebruiken om 
deze kinderen extra goed te gaan begeleiden. Juffrouw Annemarie was zeer 
breed inzetbaar, we gaan haar missen. 
Wij danken juffrouw Annemarie voor haar inzet en betrokkenheid en 
wensen haar veel geluk, voorspoed en gezondheid in de toekomst! 

 
 

 

Wij danken onze collega Annemarie 
voor de prettige samenwerking  

en de goede begeleiding van de kinderen. 
Wij wensen haar heel veel plezier  

en succes op haar nieuwe werkplek! 
 

 

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? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BEZOEK NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS                 Terug naar boven  
Wij zijn naar het Jan van Brabant geweest met Groep 8B we hebben daar 
een rondleiding gelopen en met ipads. We  konden tijdens de rondleiding 
QR codes scannen met de ipad om videoclips van de school te bekijken. 
Toen we bij het lab kwamen mochten we allemaal een potje gel maken, we 
kregen een gebruiksaanwijzing een witte jas en een bril. Daarna konden we 
aan de slag dit mocht dit toevoegen aan je gel: geur, kleur(rood, geel, 
groen, blauw, paars, oranje), water en een wit poeder om er gel van te 
maken. In de pauze hebben we allemaal een beker warme chocolademelk 
gekregen, en we hebben aan het eind een spel gedaan bril op bril af. 

Gemaakt door: Julia Visser en Joep Manders. 
 

 KERSTVAKANTIE  
De Kerstvakantie is van maandag 26 december tot en met vrijdag 6 januari.  
Op maandag 9 januari 2023 hopen we alle  kinderen weer gezond en wel 
op school terug te zien. 
 
 
 
 
 
 
 
 


