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Bijzonderheden deze lesweek: 

 

Bijzonderheden volgende lesweek: 

 

Deze nieuwsbrief bevat 7 items op drie pagina’s 
Inhoud:  

1. OPA EN OMA VAN HARTE WELKOM OP WOENSDAG 1 FEBRUARI 
2. WORKSHOP GROEPEN 3 EN 4 “DE WOLF DIE UIT HET BOEK VIEL” 

3. KIND-OUDER GESPREKKEN STARTEN 6 FEBRUARI 
4. EERSTE KEER INLOGGEN IN MIJNRAPPORTFOLIO 
5. INLOOPSPREEKUUR SOCIALE TEAMS HELMOND 
6. KUNSTMENU GROEPEN 7-8 
7. PILOT VERKEERSSITUATIE SCHOOLOMGEVING 

 
OPA EN OMA VAN HARTE WELKOM AANSTAANDE WOENSDAG!                                                 
                                                                                                    Terug naar boven 
In de schoolgids staan opa- en oma-middagen 
aangekondigd, in plaats daarvan zijn alle opa’s en 
oma’s aanstaande woensdagochtend 1 februari van 
harte welkom op Kindcentrum Dierdonk!  
Er is in groten getale aangemeld en we hopen veel 
opa’s en oma’s te mogen ontvangen deze ochtend! 
Ze zijn van harte welkom om bij de groepen van hun 
kleinkind(-eren) een kijkje te nemen. Hier is steeds 
een divers programma te zien: meedoen met de 
les, kijken naar een optreden, liedjes zingen, luisteren naar 

een voorleesverhaal, een spelletje doen, etc. 
Omdat we veel bezoek ontvangen op deze 
ochtend, hebben de ouders een mail van de 
groepsleerkracht ontvangen met een tijdsverdeling.  

Let op: deze tijdsverdeling is op basis van de achternaam van het kind!  
De tijdsverdeling is opgedeeld in drie blokken: 

• Van 08.45u tot 09.45u  

• Van 09.45u tot 10.45u  

• Van 10.45u tot 11.45u  
Fijn als u deze informatie overbrengt naar de grootouders. 
Zo voorkomen we op voorhand dat bij een groep teveel opa’s en oma’s op 
hetzelfde tijdstip voor de deur staan. 
Opa’s en oma’s mogen het gehele uur in de groep blijven of eerder 
doorgaan naar een andere groep. Wanneer er meerdere kleinkinderen zijn, 
kunnen ze vrij rondlopen langs de diverse groepen van hun kleinkinderen. 
Het is raadzaam  om de grootouders van tevoren te informeren in welke 
groep(-en) de kleinkinderen zitten. Bij de ingang zullen leden van het 

Managementteam de grootouders ontvangen en ze 
naar het juiste lokaal begeleiden.   
In de aula is er tussendoor gelegenheid om koffie 
en/of thee te drinken. VAN HARTE WELKOM! 

Ma.  30-01  Ouders ontvangen een mail voor de inschrijving van de kind-  

 oudergesprekken. Grote gezinnen (3 of meer kinderen)    

 kunnen vanaf vandaag 18.00 uur inschrijven. 

Di.    31-01  Kind-oudergesprekken:  

 Alle gezinnen kunnen vanaf vandaag 18.00 uur inschrijven. 

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

Do.   02-02   

Vr.    03-02  12.00 uur Einde inschrijving kind-oudergesprekken 

Ma.  06-02  Start kind-oudergesprekken groepen 1-2-3-4-5-6-7 
 Adviesgesprekken Voortgezet onderwijs groepen 8 

Di.    07-02  Adviesgesprekken Voortgezet onderwijs groepen 8 
 Workshop groep 8A 

Wo.  08-02  

Do.   09-02  Inschrijving nieuwe leerlingen 

Vr.    10-02   

Opa en oma 
ochtend 

http://www.dierdonkschool.nl/
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WORKSHOP GROEPEN 3 EN 4 “DE WOLF DIE UIT HET BOEK VIEL”      
                                                                                                    Terug naar boven 
Op dinsdag 31 januari staat het kunstmenu voor 
de groepen 3-4 op de planning. We krijgen een 
workshop aangeboden in het teken van literatuur 
en theater. We gaan aan de slag met het 
prentenboek 'De wolf die uit het boek viel'. 
Een docent van het Annatheater gaat met ons aan 
de slag. We laten daarna via de basisschoolapp en 
de nieuwsbrief graag horen en zien wat we 
geleerd hebben.  
 

KIND-OUDER GESPREKKEN STARTEN 6 FEBRUARI 2023    Terug naar boven 

Wij vinden het passend bij eigenaarschap dat een kind direct betrokken 
wordt bij 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. 
 

INLOOPSPREEKUUR SOCIALE TEAMS HELMOND            Terug naar boven  

Komende donderdag 2 februari 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).  

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

 

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.  
 

PILOT VERKEERSSITUATIE SCHOOLOMGEVING               Terug naar boven 

De verkeerswerkgroep van school met afvaardiging 
van ouders, leerkrachten en directie zijn in overleg 
met de afdeling verkeer van de Gemeente Helmond 
om naar de mogelijkheden en onmogelijkheden te 
kijken voor wat betreft de verkeersveiligheid rondom de school. 

Zo wordt in de komende periode de Kiss&Ride strook 
uitgebreid met de Coendersberglaan aan de schoolzijde. 
Zo zal er verder op dinsdag 14 februari een pilot plaatsvinden 
op verzoek van de Gemeente Helmond om de poorten aan de 

zijde van Albert Heijn niet te gebruiken, maar de kinderen via de smalle 
sluis naar het schoolplein te laten gaan. 
Wij denken dat dit best wel moeizaam zal gaan, maar we 
willen onze bereidwilligheid tonen aan de Gemeente 
Helmond en dat we alle opties serieus nemen. We zullen 
in ieder geval zorgen dat er extra ouders en personeel 
toezicht komen houden om de veiligheid te waarborgen. 
 

TIP: LET OP WAAR U PARKEERT! 
Naar aanleiding van klachten van omwonenden, 
voerden afgelopen week BOA’s van de Gemeente 
Helmond een controle uit bij school. In eerste 
instantie stonden ze aan de voorkant van school. Daar 
hebben ze kentekens genoteerd. Deze bestuurders 
krijgen een waarschuwing. Dit houdt in dat ze 

geregistreerd worden. Zodra ze bij een volgende controle weer een 
overtreding begaan volgt automatisch een boete. Verder werden er aan de 
Coendersberglaan "foutparkeerders" gespot. Een auto stond op de oprit 
richting de losstrook van AH en een auto stond zelfs op de losstrook. Beide 
kentekens zijn genoteerd en beide bestuurders zijn aangesproken op hun 
gedrag. Ook zij krijgen nu een waarschuwing en de volgende keer volgt 
direct een boete. De BOA’s gaven aan de komende tijd vaker te komen. 

8A  07-02-2023  

7A  14-02-2023  

mailto:j.walschot@sthelmond.nl
http://www.socialeteamshelmond.nl/

