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Bijzonderheden deze lesweek:
Ma. 18-04 Tweede Paasdag
Di. 19-04
Wo. 20-04
Do. 21-04 Fietskeuring groepen 7
Vr. 22-04
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Ma. 09-05
Di. 10-05
Wo. 11-05 Clinic door Jibb+, i.s.w. met korfbalvereniging OEC
Do. 12-05 Clinic door Jibb+, i.s.w. met korfbalvereniging OEC
Vergadering Medezeggenschapsraad
Vr. 13-05 Clinic door Jibb+, i.s.w. met korfbalvereniging OEC
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FIETSKEURING GROEPEN 7

Terug naar boven

Het verkeersexamen komt er aan voor de
groepen 7.
Op donderdag 21 april om 13.00 uur zal de
fietskeuring plaatsvinden, zodat alle kinderen van
de groepen 7 met een goedgekeurde fiets kunnen
deelnemen aan het praktijkexamen.
NASCHOOLSE WETENSCHAPSCLUB
Terug naar boven
De naschoolse wetenschapsclub gaat starten, voor de
kinderen die zich al eerder dit jaar aangemeld hebben.
Deze vindt plaats op dinsdag na schooltijd van 15.15-16.15
uur op de volgende data:
31-05-2022, 07-06-2022, 21-06-2022, 28-06-2022 en 05-07-2022.
Mocht uw kind normaal gesproken op dinsdag naar de BSO gaan, dient u
zelf met de betreffende BSO te regelen
dat uw kind later wordt opgehaald.
Wanneer u nog vragen heeft, kunt u
contact op nemen met Mad Science per
mail: brabant@mad-science.nl
of telefonisch: 088-0303320.
SCHOOLFOTOGRAAF
Terug naar boven
Donderdag 19 mei worden er op school de jaarlijkse
schoolfoto’s (portret-, gezins- en groepsfoto’s) gemaakt.
Woensdag 1 juni komt de fotograaf terug om kinderen te
fotograferen die op 19 mei afwezig waren.
MEIVAKANTIE
Terug naar boven
Van maandag 25 april tot en met vrijdag 6 mei is het
meivakantie. Wij wensen alle kinderen en hun ouders een
fijne vakantietijd toe!
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PASEN 2022
Terug naar boven
Paasontbijt
Afgelopen week hebben wij het Paasfeest gevierd op Kindcentrum
Dierdonk. Vorige week donderdag stond er voor alle kinderen
een feestelijk Paasontbijt klaar. In de groepen 1-2 kwam zelfs de
paashaas op bezoek. Hij had ook dit jaar weer eitjes verstopt in
de klassen.

Paasvieringen “Nieuw Leven”
Op vrijdagochtend 15 april vonden de Paasvieringen plaats. Het thema van
dit jaar was “Nieuw leven”. We hebben geluisterd naar Paasverhalen en
hebben liedjes gezongen. Elke groep had een eigen bijdrage tijdens de
viering

FLESSENACTIE VOOR OEKRAÏNE
Terug naar boven
[Ingezonden]
Wij hebben geld ingezameld voor Oekraïne.
Wij zijn op het idee gekomen door het nos jeugdjournaal.
We zagen dat je geld in kon zamelen voor Oekraïne dus
dachten we: dat willen we doen, we hadden er drie dagen
voor nodig om met statiegeld 126,62 euro op te halen. We waren bijna heel
Dierdonk afgegaan. Sommige mensen gaven veel flessen en sommigen iets
minder maar dat maakt niet uit hoeveel geld je geeft want geld is geld en
wij vinden het fijn dat we iets krijgen.
Van een mevrouw kregen we zelfs een vuilniszak vol flessen en ook nog een
tas dat was echt super fijn, en van sommige kregen we wat minder maar
het was wel iets. En toen de tassen vol waren gingen we naar de
Albert Heijn. Wij vonden het fijn dat iedereen ons geloofden en steunden.
Iemand geloofde ons eerst niet, maar na een dag wel een beetje. Dat was
fijn. Al het geld gaat naar Oekraïne!
Groetjes Teun, Stijn v/d B en Stijn H uit groep 6
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AANKONDIGING AUTOMATISCHE INCASSO
OUDERBIJDRAGE SCHOOLREIS 2022
Terug naar boven
Zoals gemeld in de Basisschool App – Formulieren – Doorlopende
machtiging zullen wij u vooraf inlichten over de komende automatische
incasso.
Op 25 april 2022 wordt de Ouderbijdrage Schoolreisje 2022 per
kind van uw bankrekening afgeschreven voor de groepen 1 tot
en met 8.
Toelichting
In de huidige schoolgids van het Kindcentrum Dierdonk schooljaar 20212022 staat de schoolreisbijdrage weergegeven. Hierin wordt onderscheidt
gemaakt in bijdrage tussen de groepen 1-3, groepen 4-5 en groepen 6-7,
omdat de locatie van het schoolreisje verschillend is. In het huidige
jubileumjaar gaan we met alle kinderen van de school naar 1 locatie,
Toverland. Daarom is door de Activiteitencommissie besloten om voor
iedereen, inclusief groep 8, dezelfde schoolreisbijdrage te hanteren. Samen
met de inzet van het jubileumbudget is bepaald dat de schoolreisbijdrage
voor ieder kind € 21,- wordt. Daarbij wordt voor de groepen 1 tot en met
7 ook tegelijkertijd de € 4,- jubileumbijdrage geïnd.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u terecht bij de
penningmeester van de Activiteitencommissie mevr. Gabriëlla van Gelder,
activiteitencommissie@dierdonkschool.nl
AANKONDIGING WANDELVIERDAAGSE
Terug naar boven
Na twee jaren zonder avondwandelvierdaagse
kunnen we gelukkig weer zeggen…dit jaar zal
er weer volop gewandeld worden tijdens de
wandelavondvierdaagse!
De editie 2022 zal plaatsvinden van woensdag
18 mei t/m zaterdag 21 mei. Er kan
ingeschreven worden voor het lopen van de 5
of 10 kilometer. Het vertrekpunt voor beide afstanden is de
Leonardusspeeltuin.
Vertrektijden op woensdag 18 mei t/m vrijdag 20 mei zijn:
- 18.00 uur voor de 10
- 18.30 uur voor de 5 km
Vertrektijden op zaterdag 21 mei:
- om 12.00 uur start de 10 km
- om 13.00 uur start de 5 km
De inschrijvingen voor deze gezellige wandeltocht zullen op dinsdag 10
mei en woensdag 11 mei plaatsvinden van 08.15 – 08.45 uur in de aula
van de school.
Wil je meedoen? Noteer 10 en 11 mei dan alvast in je agenda en hopelijk
zien we je bij de inschrijving.
Inschrijven kost 3 euro per kind en dient (het liefst gepast) meteen contant
voldaan te worden bij inschrijving. Ouders zijn zelf verantwoordelijk dat
hun kind onder begeleiding van een volwassene meeloopt. We hopen net
als in 2019 dat we weer veel enthousiaste wandelaartjes mogen
inschrijven!
Verdere informatie volgt.
Met vriendelijke groeten,
Namens de werkgroep wandelavondvierdaagse,
Marijke Berkers.
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SCHOOLSPULLEN VIA STICHTING LEERGELD HELMOND
[ingezonden]
Voor veel jongeren breekt een spannende tijd aan: voor het
eerst naar het voortgezet onderwijs.
Het is een grote stap in het leven van een jongere, maar ook
voor de ouders. Er moeten schoolspullen gekocht worden; een schooltas,
agenda, rekenmachine, pennen, schriften en nog veel meer.
Voor gezinnen met een laag inkomen zijn de kosten die het voortgezet
onderwijs met zich meebrengt maar moeilijk op te brengen.
Om deze gezinnen te ondersteunen, kan Stichting Leergeld Helmond een
vergoeding aanbieden voor de schoolspullen in de vorm van een
schoolspullenpas. Deze is te besteden bij bijvoorbeeld Primera, Bruna,
Hema, Perrysport (rugzak) etc.
U komt in aanmerking wanneer er sprake is van een inkomen tot 120% van
de bijstandsnorm
Maximaal netto-inkomen per maand,
zonder (vakantie)toeslagen
Gezin of samenwonenden € 1871,Alleenstaande ouder
€ 1684,Normen per 1 januari 2022
Bovenstaande bedragen zijn netto bedragen, zonder kindgebonden
budget, huur- en zorgtoeslag.
Wanneer het inkomen hoger ligt zijn er wellicht nog steeds mogelijkheden
om gebruik te maken van de ondersteuning van Stichting Leergeld
Helmond. Wij weten dat er veel werkende ouders met geldzorgen zijn.
Het is afhankelijk van uw gezinssamenstelling en eventuele bijzondere
omstandigheden, bijvoorbeeld extra kosten door huur, ziekte of schulden,
of u in aanmerking komt.
Heeft u twijfels of u in aanmerking komt? Neem dan vrijblijvend contact
met ons op.
Wij streven naar een oplossing op maat.
Voor meer informatie en of het aanvragen van de vergoeding voor de
leermiddelen kunt u een mail sturen naar:
info@leergeld-helmond.nl
Wethouder Ebbenlaan 166, 5702AG, Helmond.
Website: https://www.leergeld.nl/helmond/
WIL JE OOK MEEDENKEN EN MEEBESLISSEN?
Terug naar boven
[ingezonden]
Wil je ook meedenken, meepraten en
meebeslissen met het stichtingsbestuur van de
school van je kind?
Wil jij jouw steentje bijdragen aan kwaliteit, levensgeluk van kinderen,
ouders en personeel?
Dan zoeken we jou!
Wij zijn op zoek naar nieuwe ouders die de GMR willen versterken.
Wat is de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad?
De GMR is een belangrijk orgaan dat meedenkt, meepraat en meebeslist
op bestuursniveau van Qliq over de belangrijke ontwikkelingen.
Je maakt zelf geen beleid, maar kijkt mee tijdens processen zodat
beslissingen of veranderingen voor alle betrokken de beste uitkomst
hebben en het gewenste resultaat opleveren.
Voorbeelden hiervan zijn; vakantiedagen, doelstellingen, manieren van
lesgeven, koersplannen/ strategische belofte, begroting, financiële
rapportages, personeelszaken, enzovoorts.
Het is een plek waar veelzijdige onderwerpen de revue passeren. De kracht
zit hem in het samen belichten. De driehoek personeel, ouders en bestuur
zorgt dan ook voor de juiste dynamiek en balans.
Wat doet de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad?
De GMR maakt de verbinding tussen alle scholen en Kindcentra van Qliq en
hun MR (Medezeggenschapsraad) en het Qliq primair bestuur. Momenteel
merken we dat dit krachtiger zou mogen gebeuren om een goede
samenwerking te hebben.
Wil jij daar aan bijdragen, meld je dan vooral aan als
nieuw lid. Soms geef je met de GMR advies en soms
verleen je instemming op belangrijke besluiten.
Binnen de GMR zijn er diverse werkgroepen waaronder onderwijs,
kwaliteit, personeel en begroting.
De GMR vergadert gemiddeld 10 avonden per jaar van 19.30-21.30 uur.
Geïnteresseerd?
Vergaderingen van de GMR zijn altijd openbaar en iedereen mag als
toehoorder aansluiten. Iedere MR mag een ouder of personeelslid
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aanleveren als toehoorder. Maar behalve toehoorders zoeken we ook
zeker nieuwe leden die altijd willen gaan aansluiten om sparringpartner te
zijn van het bestuur. Lijkt het je leuk om een keer vrijblijvend mee te
luisteren om te zien of dit bij je past?
De data waarop wij dit schooljaar nog vergaderen:
Dinsdag 17 mei – Maandag 13 juni – Dinsdag 12 juli
Wil je er meer over weten wanneer en hoe dit gaat, dan zijn wij per mail of
telefonisch te bereiken.
Marleen Keeris: m.keeris@kc-mozaiek.nl
/ 0492-525177 Sander Driessen: gmr@qliqprimair.nl
Met vriendelijke groet,
Sander Driessen,
Secretaris GMR QliQ Primair Onderwijs.
EEN MASSA GEVONDEN VOORWERPEN: VERSPILLING – DUURZAAM?
Terug naar boven

Onze conciërge verzamelt met regelmaat gevonden voorwerpen op school.
Het blijft voor ons onbegrijpelijk dat zoveel broodtrommels, drinkbekers,
sportkleding en –schoeisel, jassen en tassen niet door kinderen mee naar
huis worden genomen c.q. niet door ouders op worden gehaald.
Het is een kwestie van opvoeden, wanneer u ’s avonds uw kind vraagt waar
de spullen zijn gebleven en ze de volgende dag ophaalt. Spullen voorzien
van een naam kan ook nog wel eens helpen. Duurzaam of verspilling?
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