
Nieuwsbrief voor ouders  blz. – 1 – 

 
 
 
 

 
KINDCENTRUM DIERDONK 
Nijendaldreef 1 
5709 RK Helmond 
Tel. 0492 - 51 20 21 
E-mail:       dierdonk@dierdonkschool.nl 
Website:   dierdonkschool.nl 
Facebook: @kcdierdonk 
 

 

 

 

Nieuwsbrief 

6 februari 2023 
jaargang 27 nummer 20 

Bijzonderheden deze lesweek: 

 

Bijzonderheden volgende lesweek: 

 

Deze nieuwsbrief bevat 12 items op zeven pagina’s 
Inhoud:  

1. KUNSTMENU GROEPEN 7-8 
2. PILOT VERKEERSSITUATIE SCHOOLOMGEVING  
3. TE LAAT KOMEN OP SCHOOL 
4. WORKSHOP GROEPEN 1-2 “EEN BOOMHUT OP EEN DROOMPLEK” 
5. CARNAVALSVIERING OP SCHOOL 
6. AANKONDIGING AUTOMATISCHE INCASSO SCHOOLREIS GR.6 EN 7 
7. OPA EN OMA OCHTEND GESLAAGD 
8. MUSEUMBEZOEK GROEPEN 7 EN 8 
9. IN DE SCHOOLBIBLIOTHEEK: MAKKELIJK LEZEN PLEIN 
10. VERSLAG WORKSHOP GROEPEN 3 EN 4 “DE WOLF DIE….. 
11. INGEZONDEN: CARNAVAL IN DIERDONK 
12. INGEZONDEN: CARNAVALSVAKANTIE MET JIBB+ 

 

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 

Uitbreiding werkgroep Verkeer  
Sinds eind vorig jaar heeft de werkgroep Verkeer 
binnen Kindcentrum Dierdonk een nieuw lid 
mogen verwelkomen mevr. Elvera Verbakel. Elvera 
heeft twee kinderen op Kindcentrum Dierdonk. Zij heeft tevens een rol 
binnen de activiteitencommissie van school en is bestuurslid van de 
wijkraad Dierdonk. Vanuit haar rol als bestuurslid heeft zij nauwe contacten 

met de gemeente en draagt zij actief bij aan de 
verkeersveiligheid rondom Kindcentrum Dierdonk.  
Wij heten Elvera dan ook van harte welkom! 
 

Let op: 14 februari pilot sluiting poorten servicestraat Albert Heijn 
Afgelopen periode heeft onze school samen met de wijkraad 
en de Gemeente Helmond diverse gesprekken gevoerd over 
de verkeersveiligheid rondom onze school. Een terugkerend 
agendapunt is de veiligheid rondom de servicestraat (de 
oprit naar de losruimte) van Albert Heijn. Door de gemeente 
zijn een 3-tal voorstellen gemaakt om de situatie veiliger te maken. Met 1 
van de voorstellen willen we in de praktijk ervaring opdoen.  
Concreet betekent dit dat dinsdagochtend 14 februari bij de start van de 
schooldag de poorten bij de servicestrook (het kleuterplein) dicht blijven. 
Ouders en kinderen die normaal vanuit de servicestrook het schoolplein 

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 Multimedia groep 8A 

Wo.  08-02  

Do.   09-02  Inschrijving nieuwe leerlingen 

Vr.    10-02   

Ma.  13-02  Start workshops groepen 1-2 “Een boomhut op een droomplek” 

Di.    14-02  Verkeerspilot: één ingang aan de Coenderberglaan 
 Workshop Multimedia groep 7A 

Wo.  15-02  

Do.   16-02  

Vr.    17-02   Carnavalsvieringen – ’s middags zijn de kinderen vrij 

8A  07-02-2023  

7A  14-02-2023  

http://www.dierdonkschool.nl/
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betreden gaan die ochtend door de smalle ingang aan de Coendersberglaan 
naar binnen (zie onderstaande afbeelding): 

 
 

Er zal begeleiding vanuit school en de werkgroep Verkeer die ochtend 
zichtbaar aanwezig zijn om eventuele gevaarlijke situaties te voorkomen. 
Daarnaast zal geobserveerd en gefilmd worden om het effect van deze 
maatregel te analyseren en met de gemeente te 
bespreken. De resultaten van deze proef zullen met u 
gedeeld worden via een latere nieuwsbrief.  
We hopen op ieders medewerking! 
 

TE LAAT KOMEN OP SCHOOL                                              Terug naar boven 

Wij houden dagelijks bij, welk kind er onderwijs ontvangt, 
wij houden ook dagelijks bij welk kind te laat komt. Op onze 
school komt 95% van de kinderen altijd netjes op tijd naar 
school. Dat is een compliment aan het overgrote deel van 
de ouders. 

Echter komt ongeveer 4% van de kinderen te laat en 
wetenschappelijk onderzoek laat de gevolgen zien. 
➢ Wist u dat kinderen op de basisschool die vaker te 
laat komen, later in hun leven met name in de puberteit, 
een zeer grote kans op schooluitval hebben?  

➢ Wist u dat zij een zeer grote kans hebben geen diploma te behalen? 

➢ Wist u dat zij in hun latere veel minder kans krijgen op een succesvolle 
en tevreden toekomst? 

Daar kunt u als ouder nu wat aan 
doen. Sta 5 minuten eerder op, ga 5 
minuten eerder van huis naar 
school. Leg u zelf deze norm op, uw 
kind heeft er later heel veel baat bij. 

 
 

WORKSHOP GROEPEN 1-2 “EEN BOOMHUT OP EEN DROOMPLEK”                                          

                                                                                              Terug naar boven 

In de week van 13 tot en met 17 februari staat het kunstmenu voor de 
groepen 1-2 op de planning. De data en tijden per klas ziet u hieronder. We 
krijgen een workshop genaamd “Een boomhut op een droomplek”. De 
workshop vindt plaats op school en wordt verzorgd door een 
museumdocent. Naar aanleiding van het tekstloze prentenboek “De 
boomhut” van Marije Tolman, gaan de kinderen zelf een boomhut 
ontwerpen. We laten daarna via de basisschoolapp en de nieuwsbrief graag 
horen en zien wat we geleerd hebben. 

Datum en tijd Groep 

13 februari 10.00 – 11.30 2B 

14 februari 10.00 – 11.30 2A 

15 februari 10.00 – 11.30 1B 

16 februari 10.00 – 11.30 1A 
 

CARANVALSVIERING OP SCHOOL!                                        Terug naar boven 

Op vrijdagochtend 17 februari vieren wij samen het 
carnavalsfeest op school! Kinderen mogen die ochtend 
verkleed op school komen. Om het voor iedereen 
gezellig te houden, zijn enge verkleedkleren/maskers 
niet wenselijk. We hebben op deze ochtend een 
feestelijk programma in de school. Ook de jeugdraad 
en de dansgarde van Kindcentrum Dierdonk zijn 
vertegenwoordigd. Alaaaaafff!! 
 

AANKONDIGING AUTOMATISCHE INCASSO  

SCHOOLREIS GROEPEN 6 EN 7                               Terug naar boven 

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

Op 24 februari 2023 wordt de Vrijwillige Ouderbijdrage 
Schoolreis groepen 6 en 7 zijnde 29 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  

mailto:activiteitencommissie@dierdonkschool.nl
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OPA EN OMA OCHTEND GESLAAGD                                   Terug naar boven 
We kijken tevreden terug op de opa en oma ochtend als een geslaagde 
activiteit, we kregen veel positieve reacties. Een inloop met gezelligheid, 
herkenning, nostalgie en nieuwsgierigheid naar het onderwijs van nu.  
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MUSEUMBEZOEK HELMOND GROEPEN 7 EN 8              Terug naar boven 

Ingezonden door Lucas en Max 
We gingen met de hele klas naar museum Helmond. Het thema was: ik ga 
op reis en neem mee. Er werden 2 groepen gemaakt en 2 maatjes . Een 
groep begon met de ipad en de andere met de opdrachten van de 
schilderijen. Bij de ipad moest je een foto van een schilderij maken en er 
iets bij tekenen wat je mee op reis zou nemen. En bij de opdrachten kon je 
krijgen een puzzel van een schilderij dat ook moest raden. Je kon ook bij 
een schilderij kijken en nep geld geven wat je ervoor echt zou willen geven. 
En je kon ook kleine plaatjes van de schilderijen en dat bij de schilderijen 
leggen. En je kon ook nog smileys geven wat je ervan vond van 
het  schilderij. Heel veel van de schilderijen werden gemaakt door Andrei 
Roiter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
“ 

 
MAKKELIJK LEZEN PLEIN                                 Terug naar boven  

In de Bibliotheek op School is weer een Makkelijk Lezen Plein (MLP) 
ingericht. Het is een kast met boeken voor kinderen die lezen niet zo leuk 
vinden of die het lastig vinden om te lezen, als gevolg van bijv. dyslexie. 
Meestal zijn boeken qua onderwerp te simpel en te saai voor hen. In het 
MLP staan leuke, aantrekkelijke boeken die makkelijk te lezen zijn, maar die 
toch aansluiten op de belevingswereld van de kinderen. In deze kast staan 
niet alleen boeken voor kinderen van groep 3 en 4, ook kinderen uit de 
andere groepen kunnen hier geschikte boeken vinden. Geprobeerd is om 
een aantal leuke leesboeken bij elkaar te zetten. Ook informatieboeken zijn 
te vinden in het MLP.  
De boeken in het MLP zijn te herkennen aan de sticker van Makkie (zie 
voorbeeld). De stickers zijn op de voorkant van het boek geplakt, dus 
duidelijk herkenbaar.  
Heb je vragen over de boeken van het MLP? De vrijwilligers in de 
bibliotheek helpen je graag! 
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VERSLAG WORKSHOP GR. 3 EN 4 “DE WOLF DIE UIT HET BOEK VIEL”      
                                                                                                    Terug naar boven 
Afgelopen week hebben de kinderen van 
de groepen 3-4 een les gehad van het 
kunstmenu. In de klas hebben we 
geluisterd naar het verhaal: "De wolf die 
uit het boek viel". Het is een erg leuk 
verhaal. We hadden al meteen ideeën 
hoe je hier een toneelstuk van kon 
maken. 

Afgelopen dinsdag kwam Juf Lavinia van het 
Annatheater bij ons op school. Ze gaf in de 
gymzaal een les over dit boek. 
Het was een leuke les, de kinderen van groep 
3A schreven samen enkele verhalen hierover. 
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CARNAVAL IN DIERDONK                                            Terug naar boven 

[Ingezonden] 

 
 
CARNAVALSVAKANTIE 2023 MET JIBB+                 Terug naar boven 

[ingezonden] 
Het is weer bijna vakantie, tijd om lekker te gaan bewegen met Jibb+!  
Op maandag start het Helmonds Kampioenschap tikkertje, ben jij de 
snelste?  
Kennismaken met verschillende balsporten? Dan zit je bij 
ons goed! Handbal, volleybal, hockey en een 
trefbaltoernooi staan ook op het programma.   
Wil jij met de hele familie meedoen? Neem dan een kijkje bij ‘Expeditie 
Robinson Family Edition’.  
We hebben voor iedereen iets leuks! Wil jij het volledige programma 
zien? Kijk op www.jibbplus.nl voor alle activiteiten en inschrijven.  
Aanmelden kan vanaf maandag 30 januari (20:00 uur) t/m woensdag 15 
februari 2023.  
Kosten €2,50 per activiteit.  
Kun je de bijdrage van de activiteit niet betalen, dan kun je een beroep 
doen op Stichting Leergeld (www.leergeld.nl/helmond). 

 
 
 

http://www.jibbplus.nl/
http://www.leergeld.nl/helmond

