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JEUGDDISCO WIJKVERENINGING – PLEEGZORG IETS VOOR JOU? 

 

HET TEAM VAN KINDCENTRUM DIERDONK WENST IEDEREEN EEN… 

 
 

VERDRIETIG NIEUWS                                                             Terug naar boven 

Dinsdag 20 december overleed dhr. Fried van Rijt. 
Meneer Fried was decennialang de tuinbeheerder 
van Kindcentrum Dierdonk. Een tuinman, maar 
bovenal natuurliefhebber. Met grote zorgvuldigheid 
en inzet zorgde hij voor het groen om onze school.  
Daarnaast kon hij, op innemende wijze, de kinderen 
en leerkrachten altijd weer iets bijbrengen over de 
natuur. Attent, vriendelijk en wijs.  
Om meneer Fried onze waardering kenbaar te 
maken mocht hij het bord van het ‘Fried van Rijt 

plantsoen’ in maart 2018 in het bijzijn van zijn Hanny onthullen. Meneer 
Fried schreef toen: “Wat toen tevoorschijn 
kwam was niet te geloven een heus 
plaatsnaam bord, om stil van te worden. 
Ondanks het lentezonnetje stond ik wel te 
trillen niet van de kou maar van emotie.” 
Meneer Fried bij je laatste bezoek vertelde je 
nog iedere dag aan ons te denken.  
Wij zullen je niet vergeten…  
Dank je wel meneer Fried!  
Wij wensen zijn vrouw Hanny en familie en 
vrienden veel sterkte met dit grote verlies. 

Ma.  09-01  Start van onze nieuwe instroomgroep 

Di.    10-01  Workshop groep 8B “een eigen gifje maken” 

Wo.  11-01  19.30 uur Nieuwsjaarbijeenkomst Team, Vrijwilligers TSO &  
 Bibliotheek, Medezeggenschapsraad, Activiteitencommissie 

Do.   12-01  

Vr.    13-01   

Ma.  16-01  

Di.    17-01  

Wo.  18-01  

Do.   19-01  Spelletjesmiddag groepen 1-2 

Vr.    20-01   

http://www.dierdonkschool.nl/


Nieuwsbrief voor ouders  blz. – 2 – 

 
 
 
 

SCHOOLBIBLIOTHEEK WEER OPEN IN NIEUWE RUIMTE  Terug naar boven 

Vanaf dit nieuwe kalenderjaar heeft onze 
schoolbibliotheek een nieuwe locatie, 
namelijk op de begane grond van de 
dependance. Dank aan de 
bibliotheekvrijwilligers die hebben 
geholpen bij het inrichten hiervan! 
Deze week gaat iedere 

leerkracht met zijn/haar groep op bezoek in onze vernieuwde 
en ruimer opgezette schoolbibliotheek. We zien alle kinderen 
vanaf maandag 9 januari graag hier terug, met hun nieuwe 
bibliotheektas.   
 

VAN HARTE WELKOM JUFFROUW ANOUK                       Terug naar boven 

Mevr. Anouk de Koning is vanaf deze week werkzaam op 
Kindcentrum Dierdonk. Juffrouw Anouk is geen 
onbekende van de school, ze is oud-leerlinge en liep 
reeds stage “op haar oude basisschool”.  
In de komende periode studeert zij af in groep 8A en zal 
daarnaast in diverse groepen gaan vervangen. 
Wij wensen juffrouw Anouk veel succes en bovenal veel 
onderwijsplezier toe op Kindcentrum Dierdonk! 

 
 
 
 

VANDAAG START DE INSTROOMGROEP                           Terug naar boven 

Vandaag start de instroomgroep onder 
leiding van juffrouw Marieke van Hout en 
juffrouw Imke van de Weijer. Wij wensen alle 
nieuwe kleuters, juffrouw Marieke en 
juffrouw Imke heel veel succes en plezier toe! 

 
 
 
 

KUNSTMENU GROEPEN 7 EN 8                                           Terug naar boven 

Voor de groepen 7 en 8 staat dit schooljaar de discipline 
'Multimedia' op het cultuurmenu. De kinderen gaan hun 
eigen gifje maken. Dit is een bewegend plaatje of kort 
filmpje zonder geluid. De leerlingen gaan onder leiding van 
een vakdocent van het Kunstkwartier aan de slag. 
De workshop wordt op school, in de eigen klas 
gegeven op dinsdagen van 13.00 uur - 15.00 uur.  
 
 
 
 

TERUGBLIK KERSTACTIVITEITEN                                         Terug naar boven 
Dit jaar was het kerstthema ‘klein beginnen’.  
 

Nu het nieuwe jaar 2023 officieel begonnen 
is wensen wij jullie allen een goed en gezond 
2023 toe! We blikken in deze nieuwsbrief 
graag nog even terug op de kerstperiode op 
Kindcentrum Dierdonk.  
De kinderen hebben genoten van een sfeervol 
kerstdiner op woensdagavond 21 december. 
Wat een leuke en ook originele hapjes hebben 
we voorbij zien komen deze avond.  

 
 
 
 
Ook de kerstmusical op vrijdagochtend 23 
december was een groot succes. De kinderen 
van groep 8 hebben onder leiding van juffrouw 
Astrid een prachtige voorstelling aan ons laten 
zien.  
Tot slot hebben wij 
ons ook ingezet voor 
het goed doel ''Super 
Sociaal''. Wat zijn er 
veel houdbare levensmiddelen ingezameld en 
mooie kerstkaarten gemaakt. Deze zijn op 
vrijdagochtend 23 december in ontvangst 
genomen door Super Sociaal. Een hele grote 
dank aan jullie allemaal namens hen! Hier 
hebben zij veel gezinnen blij mee kunnen maken. 

8B  10-01-2023  

7B  17-01-2023  

8A  07-02-2023  

7A  14-02-2023  



Nieuwsbrief voor ouders  blz. – 3 – 

 
 
 
 

INLOOPSPREEKUUR SOCIALE TEAMS HELMOND            Terug naar boven  
Komende donderdag 12 januari is Jannie Walschot vanuit Sociale Teams 
Helmond weer aanwezig op Kindcentrum Dierdonk met een 
inloopspreekuur.  
Zij is er van 08.30 tot 10.30 uur en maakt 
graag tijd voor u.  
U kunt haar vinden in het kantoor bij de 
ingang van de groepen 3 (bij het afdak).  
Volgende inloopspreekuren:  
2 februari, 2 maart, 6 april, 
11 mei, 1 juni en 6 juli 
Middels onderstaande brief stelt zij zich nogmaals 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. 

 

NIEUWE THEMA’S IPC                                                          Terug naar boven  
In de afgelopen schooljaren hebben we ons georiënteerd op een nieuwe 
methode voor wereldoriëntatie. Na deze oriëntatie kwamen we tot de 
conclusie dat IPC het beste past bij onze kinderen en onze schoolvisie. IPC 
staat voor ‘International Primary Curriculum’. Het is een curriculum en 
onderwijsconcept voor het basisonderwijs (groep 1 t/m 8) waarin leren 
centraal staat. Middels  leerdoelen en thema’s worden kinderen uit het 
basisonderwijs enthousiast en betrokken gemaakt. Binnen elk thema 
komen zaak- en creatieve vakken aan bod. Deze vakken zijn met elkaar 
verbonden.  
De volgende thema’s staan tot de carnavalsvakantie centraal: 
Groepen 1-2: Brrr.. Wat is het koud! 
Groepen 3-4: Van top tot teen 
Groepen 5-6: Uitvinders en machines 
Groepen 7-8: Nederland waterland 
Benieuwd naar de precieze invulling? De leerkrachten houden u op de 
hoogte middels BasisschoolApps en de nieuwsbrief.  
 

BEZOEK DR.KNIPPENBERGCOLLEGE                Terug naar boven  
[ingezonden] 
Levi en Sofia uit groep 8A. 
We gingen op vrijdag 9 december vanaf de school fietsen naar de Knip. 
Nadat we daar aankwamen, hadden ze daar Paarse Vrijdag en de 
Nederlands docent van leerjaar 2 en 3 begroette ons. We volgde haar naar 
een collegezaal waar we uitgelegd kregen over de Knip, de stromingen en 
de inhoud, bijv. Domein onderwijs. Daarna kregen we een rondleiding door 
de school, toen werden we verdeeld in twee groepen en kregen we twee 
lessen aangeboden. Een leuke les over Spaans waar we leerden hoe je je 
voor moest stellen, daarna kregen we een liedje te horen waar we woorden 
moesten vertalen. Daarna gingen we naar techniek, waar we leerden over 

mailto:j.walschot@sthelmond.nl
http://www.socialeteamshelmond.nl/
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statische elektriciteit, we mochten onze handen om een bol doen waar ons 
haar van omhoog ging staan en we mochten een hand geven waar statische 
elektriciteit over naar de andere ging. Na enige tijd hebben we geruild van 
les. Toen kregen we een chocolade snoepje en een flesje water. Iedereen 
met een paars bandje om kreeg gummy bears. Onze klas heeft een leuke, 
interessante ochtend gehad op dr. Knippenbergcollege.  
 
DE FIETSVERLICHTINGCONTROLE                                       Terug naar boven  
[ingezonden] 
Dinsdag 13 december hebben wij met onze klas, en alle groepen 7 en 8, een 
fietscontrole gehad. Deze controle werd gedaan om zeker te weten dat alle 
kinderen veilig naar school komen fietsen en natuurlijk volgend jaar als wij 
naar de middelbare school gaan. Na de middagpauze moesten alle 
kinderen bij de fietsenstalling verzamelen om hun fiets klaar te zetten voor 
de controle. Daar stonden verschillende mensen met een checklist om de 

fietsen te controleren. Deze mensen keken 
naar: het achterlicht, het voorlicht, de band 
reflectoren, de bel en andere reflectoren. 
Als de fiets volledig was goedgekeurd, 
kregen we een mooie sticker waarop staat 
'veilig verkeer'. Het was een fijne controle 
want bijna iedereen heeft de check 
behaald! Wij kunnen volgend schooljaar 
allemaal veilig naar (de middelbare) school.  
Groetjes Jesse en Laure uit groep 8A. 

 

JEUGDDISCO WIJKVERENIGING                                           Terug naar boven 

[ingezonden] 

 
 

INFORMATIEBIJEENKOMST PLEEGZORG IETS VOOR JOU? Terug naar boven 

[ingezonden] 

 

 
 
Wil je weten of Pleegzorg iets is voor jou? 
Volg de informatiebijeenkomst volgende week maandag 16 januari  
 
Zorgen voor het kind van je broer, zus, familie of bekenden als dat nodig is; 
wist je dat dat ook pleegzorg is? Voor sommige kinderen die (tijdelijk) niet 
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thuis kunnen wonen is opvang binnen hun netwerk niet mogelijk. Voor die 
kinderen zoekt Combinatie Jeugdzorg een (bestands)pleeggezin. En dat kan 
heel lastig zijn. Want een kind past niet zomaar in ieder gezin. Nieuwe 
pleegouders blijven daarom hard nodig. Ook in Helmond en omgeving. Heb 
je weleens nagedacht of pleegzorg iets is voor jou? 
 

Help een kind zo thuis mogelijk opgroeien  
Wil je weten wat jij voor een kind kan betekenen? Volg dan vrijblijvend een 
van de maandelijkse informatiebijeenkomsten. De eerstvolgende is op 
maandag 16 januari van 20.00 tot 22.00 uur Combinatie Jeugdzorg, 
Nuenenseweg 4 in Eindhoven. Tijdens deze bijeenkomst worden alle 
kanten van pleegzorg op een heldere en realistische manier belicht en 
vertelt een ervaren pleegouder over de eigen ervaring.  
 
Aanmelden  
Vrijblijvend aanmelden voor een online informatiebijeenkomst kan via  
https://pleegzorg.combinatiejeugdzorg.nl.Ook kan je via deze link een 
informatiepakket over pleegzorg aanvragen.   
 
Meer informatie 
Op www.pleegzorg.nl en www.combinatiejeugdzorg.nl vind je meer 
informatie over pleegzorg, inclusief filmpjes en ervaringsverhalen van 

voormalige pleegkinderen, pleegouders en ouders. 
 

https://pleegzorg.combinatiejeugdzorg.nl/
http://www.pleegzorg.nl/
http://www.combinatiejeugdzorg.nl/

