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Bijzonderheden deze lesweek: 

 

Bijzonderheden volgende lesweek: 

Deze nieuwsbrief bevat 6 items op vier pagina’s 
Inhoud:  

1. AANKONDIGING AUTOMATISCHE INCASSO SCHOOLREIS 4 EN 5 
2. NATIONALE VOORLEESDAGEN 
3. KUNSTMENU GROEPEN 7 “IK GA OP REIS EN IK NEEM MEE” 
4. OPA EN OMA VAN HARTE WELKOM OP WOENSDAG 1 FEBRUARI 
5. KIND-OUDER GESPREKKEN STARTEN 6 FEBRUARI 
6. EERSTE KEER INLOGGEN IN MIJNRAPPORTFOLIO 
 

AANKONDIGING AUTOMATISCHE INCASSO  

SCHOOLREIS GROEPEN 4 EN 5                           Terug naar boven 

Zoals gemeld in de Basisschool App – Formulieren – Doorlopende 
machtiging zullen wij u vooraf inlichten over de komende automatische 
incasso. 

Op 25 januari 2023 wordt de Vrijwillige Ouderbijdrage Schoolreis 
groepen 4 en 5 zijnde 25 euro bij desbetreffende ouder van de bij 
ons bekende bankrekening afgeschreven. 

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u terecht bij de 
penningmeester van de Activiteitencommissie mevr. Gabriëlla van Gelder, 
activiteitencommissie@dierdonkschool.nl  
 

DE NATIONALE VOORLEESDAGEN                                      Terug naar boven 

De nationale voorleesdagen van 25 januari tot 4 februari 2023. 
Op woensdag 25 januari starten de voorleesdagen, in de 
groepen 1-2 en de instroomgroep hebben we op deze dag een 
fijne voorleesactiviteit. De kinderen mogen op 25 januari een 
kleine knuffel mee naar school nemen want we gaan gezellig  voorlezen.  
Het boek dat centraal staat is: 
Maximiliaan Modderman geeft een feestje.  

 
Zo maak je van voorlezen een feestje 

 
  

Ma.  23-01  

Di.    24-01  

Wo.  25-01  Start Nationale Voorleesdagen – groepen 1-2 kleine knuffel 

Do.   26-01  Groep 7A naar het Kunstmuseum 
 Vergadering Medezeggenschapsraad 

Vr.    27-01  Groep 7B naar het Kunstmuseum 
  

Ma.  30-01  

Di.    31-01  

Wo.  01-02  Opa en oma van harte welkom! 

Do.   02-02   

Vr.    03-02   

http://www.dierdonkschool.nl/
mailto:activiteitencommissie@dierdonkschool.nl
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Tips vanuit de bibliotheek Helmond om voorlezen nog leuker te maken. 
Voorlezen is leuk én gezellig! Maar hoe maak je er nu echt een feestje van 
voor je kind maar ook voor jou? Hier vijf tips. 
1. Kies een boek dat jullie allebei aanspreekt 
Kies een boek dat je zelf ook graag leest. Er zijn zo veel leuke boeken, maar 
het ene boek spreekt je gewoon meer aan dan het andere. Zorg er wel voor 
dat het past bij jouw kind en de dingen die hij of zij leuk vindt. Of kijk of het 
aansluit bij een bepaald thema zoals samen spelen of feestvieren. Behalve 
het onderwerp, zijn er natuurlijk ook veel verschillende soorten boeken: 
prentenboeken, sprookjes en rijmpjes. 
2. Bekijk samen de voorkant van het boek 
Voordat je gaat lezen kun je samen de afbeelding op de voorkant bekijken. 
Probeer vast te bedenken over wie het verhaal gaat en wat er gaat 
gebeuren. Je bouwt hiermee de spanning op voordat het voorlezen echt 
begint.  
3. Wat doe je met moeilijke woorden? 
Kinderen kunnen moeilijke woorden meestal wel aan. Vaak begrijpen ze 
door het verhaal wel wat die woorden betekenen. Je kunt een woord soms 
eenvoudig uitleggen. Ook kun je een moeilijk woord soms duidelijk maken 
door het aan te wijzen op een tekening in het boek. 
4. Stel vragen over het verhaal 
Om het verhaal nog leuker te maken kun je vragen stellen tijdens het lezen, 
bijvoorbeeld “Wie zou jij willen zijn?” “Durf jij dat ook?” “Wat is jouw 
lievelingsdier?” Zo ontstaat er vaak een gesprekje. 
5. Gekke stemmetjes? 
Het is helemaal niet nodig om met verschillende stemmetjes voor te lezen, 
lees maar gewoon voor zoals je praat. Je kunt wel af en toe je stem wat 
harder of juist zachter maken. Dan vind je vaak vanzelf de juiste toon en 
het zorgt ervoor dat je kind het verhaal beter begrijpt. Als het boek een 
beetje gek is, kun je natuurlijk wel stemmetjes gebruiken, dat doe je dan 
vaak al automatisch. 
 

KUNSTMENU GROEPEN 7 “IK GA OP REIS EN IK NEEM MEE”                                                                                                                                
                                                                                                 Terug naar boven 
Op donderdag 26 januari en vrijdag 27 januari gaan de kinderen van groep 
7A en 7B naar het Kunstmuseum in Helmond.  
Wat neem je mee als je op reis gaat? Kunstenaar Andrei 
Roiter stelt zich die vraag als hij in 1989 zijn geboorteland 
verlaat op zoek naar vrijheid. Sindsdien is de koffer een 
belangrijk onderwerp in zijn werk. Want wat neem je mee 
als je op reis gaat? En wat als je reis een minder leuke gebeurtenis is als 
vakantie of uit logeren. Wat als je reis een vlucht is en je weet dat je voor 
lange tijd van huis gaat? Zoals bij Roiter? Een koffer kun je vullen met 
spullen maar ook met herinneringen en dromen, hoop en verwachtingen. 
Of met angst en teleurstellingen. Andrei Roiter vertaalt ze in herkenbare 
beelden uit het dagelijks leven zoals koffers, boeken, camera’s, huizen en 
stereoluidsprekers. 

De leerlingen ‘vertellen’ tijdens de workshop hun 
eigen reisverhaal door middel van augmented 
reality. Met teken- en spuittools op de Ipad 
vullen ze de koffer van Roiter met hun eigen reis. 

 
De kinderen van de groepen 7 blijven tijdens het 
museumbezoek over, dus zorgt u dat uw kind een 
lunchpakket meeneemt aub? 
 

OPA EN OMA VAN HARTE WELKOM OP WOENSDAG 1 FEBRUARI      
                                                                                              Terug naar boven 
In de schoolgids staan opa- en oma-middagen aangekondigd, 
in plaats daarvan zijn alle opa’s en oma’s op 
woensdagochtend 1 februari van harte welkom op 
Kindcentrum Dierdonk! De details en de organisatie worden 
op dit moment uitgewerkt. U verneemt zo spoedig mogelijk meer hierover.  
Om enig idee te hebben van het aantal opa’s en oma’s dat interesse heeft 
om te komen, vinden we het fijn wanneer u zich uiterlijk 26 januari wilt 
aanmelden.   
 

Aanmelden kunt u via de basisschool app in menu formulieren   
‘aanmelden opa en/of oma ochtend woensdag 1 februari 
2023’  
 of via mail administratie@dierdonkschool.nl  
 

Gelieve bij opmerkingen de naam van het kind en 
de groep in te vullen.   
 
 

mailto:administratie@dierdonkschool.nl
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KIND-OUDER GESPREKKEN STARTEN 6 FEBRUARI 2023    Terug naar boven 

Omdat wij geloven in partnerschap met de ouders van alle 
kinderen 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 een “Kind-Ouder 
voortgangsgesprek”.  Gezamenlijk is er ruimte voor een terugblik en 
vooruitblik in ontwikkeling aan de hand van het kind-ontwikkelportfolio. 
Deze is digitaal in te zien via MijnRapportfolio.nl. 
De gesprekken zullen plaatsvinden tussen 6 en 16 februari. 
 
ADVIESGESPREKKEN VOORTGEZET ONDERWIJS GROEPEN 8 
Voor de kinderen en ouders van de groepen 8 zullen de adviesgesprekken 
plaatsvinden op 6 en 7 februari. Ook voor deze adviesgesprekken maakt u 
gebruik van onderstaande informatie. 
 
 

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 aub. 
 

Hoe plan ik een gesprek in? 
Maandag 30 januari 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.  
 

• Grote gezinnen (3 of meer kinderen) kunnen 

inplannen vanaf maandag 30 januari 18.00 uur. 

• Alle gezinnen kunnen inplannen vanaf dinsdag 31 

januari 18.00 uur. 

• Uw kunt een gesprek inplannen tot vrijdag 3 februari 

12.00 uur. 

Voor ouders van nieuwe leerlingen:  
EERSTE KEER INLOGGEN Mijnrapportfolio.nl        Terug naar boven 

Wanneer u voor de eerste keer inlogt bij 
MijnRapportfolio begint u met het aanvragen van een 
wachtwoord: 
Ga naar portaal.mijnrapportfolio.nl 

• Klik op de link Eerste keer inloggen en vul het e-
mailadres in dat bekend is bij onze school. 

• U ontvangt een e-mail met een link om het wachtwoord te 
veranderen. Houd er rekening mee dat dit een aantal minuten kan 
duren en kijk eventueel of deze niet in de spam filter terecht komt. 
De link in deze e-mail is slechts 3 uur geldig dus wijzig het 
wachtwoord zodra de e-mail ontvangen is. Wanneer u meerdere 
keren een wachtwoord wijziging hebt aangevraagd, is alleen de 
laatst gestuurde link bruikbaar. 

• Kies een persoonlijk wachtwoord om in te loggen in 
MijnRapportfolio. 

• Let op: Wanneer u een wachtwoord aanvraagt met een ander e-
mailadres dan dat waarmee u bekend bent bij onze school, dan 
krijgt u uit veiligheidsoverwegingen geen bericht. Vraag, indien 
nodig, via onze administratie na met welk e-mailadres u bekend 
bent. 

TIP: om de inhoud van MijnRapportfolio optimaal te kunnen bekijken, 
raden wij u aan deze website met een laptop of pc te openen. 
 
 

http://www.schoolgesprek.nl/
https://portaal.mijnrapportfolio.nl/
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