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PILOT VERKEERSSITUATIE SCHOOLOMGEVING               Terug naar boven 

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 betreden 
gaan die ochtend door de 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! 

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

 Prins Lucas en Prinses Nina delen in de klas een kleurplaat uit   

 voor de kleurwedstrijd 

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

 De jeugdraad komt helpen bij de kleuters 

Wo.  15-02  Onze dansgarde treedt op voor de ouders 

Do.   16-02  Prins, Prinses en jeugdraad halen de kleurplaten op en  
 kiezen de winnaar 

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

Ma.  27-02  Vanaf vandaag kunt u de ouderenquête invullen 

Di.    28-02  

Wo.  01-03  

Do.   02-03  

Vr.    03-03  Podiumoptreden groepen 1A en 4A 
 Podiumoptreden groepen 3A en 6A 

http://www.dierdonkschool.nl/
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CARNAVALSVIERING OP SCHOOL!                                        Terug naar boven 

Prins Lucas en Prinses Nina hebben er samen met de jeugdraad, ontzettend 
veel zin in om er een mooi carnavalsfeest van te maken. De dansgarde is al 
weken aan het oefen onder leiding van juf Dianne om ons een mooie dans 
te laten zien. Dus op deze manier maken we er met alle kinderen, juffen en 
meesters een gezellig carnavalsfeest van! 
 

 
 

 
 

Alle kinderen die het leuk vinden kunnen deelnemen aan een echte 
kleurwedstrijd. Vandaag ontvangen alle kinderen een kleurplaat van Prins 
Lucas en Prinses Nina. Kinderen die mee willen doen aan de wedstrijd 
kunnen thuis of op school de kleurplaat kleuren en uiterlijk donderdag 16 
februari weer inleveren bij de groepsleerkracht. Vrijdag tijdens het 
carnavalsfeest worden de winnaars bekend 
gemaakt. 
 

Op vrijdagochtend 17 februari vieren wij samen het 
carnavalsfeest! Natuurlijk mogen de kinderen die 
ochtend verkleed komen.  
Enge verkleedkleren/maskers zijn niet wenselijk, 
wij willen de gezichten van de kinderen graag kunnen zien.  
Het feest zal voor de groepen 1-2-3-4 gevierd worden met goochelaar 
Rinaldo en een feestelijk programma in en om de klas.  
De groepen 5-6-7-8 bouwen een feestje rondom DJ Pieter en vermaken zich 
met leuke activiteiten zoals creatief schrijven en knutselen, een 
carnavalsquiz en hossen.  
 

Wij verzoeken de ouders nadrukkelijk om erop toe te zien, dat de kinderen 
geen confetti, stiften en spuitbussen mee naar school brengen. 
Serpentines zijn wel toegestaan. 
 

Alle kinderen krijgen een lekkere traktatie, dus fruit meegeven is niet nodig.  
Veel plezier allemaal…………….ALAAAAAAAAFFF! 
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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 
 

KUNSTMENU GROEP 7A                                               Terug naar boven 

Voor groep 7A staat dinsdag 14 februari 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 dinsdag van 13.00 uur - 15.00 uur.  
 

VOORLEESWEDSTRIJD GROEP 8A                                       Terug naar boven 

Aankomende dinsdagochtend 14 februari gaat 
groep 8A op de fiets naar Pathé 
om klasgenootje Evi aan te moedigen. Evi gaat 
daar, als schoolkampioen, onze school vertegenwoordigen bij de 
voorleeswedstrijd. De kinderen van groep 8A hebben reeds een brief 
meegekregen met de belangrijkste informatie voor deze ochtend. 
 
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  
 

ENQUÊTES VANAF 27 FEBRUARI                                       Terug naar boven 

Zoals u eerder al heeft kunnen lezen, 
zullen in de komende periode 
kinderen, ouders en medewerkers 
uitgenodigd worden voor de jaarlijkse 
Kwaliteits- en Tevredenheid 
enquêtes.  
In samenwerking met bureau OIG (Onderzoek en Innovatie Groep) nemen 
wij jaarlijks korte enquêtes af passend bij een thema. Deze enquêtes 
worden afgenomen op alle scholen behorende bij QliQ Primair Onderwijs 
Helmond. 
Thema: Aanbod 
Vorig jaar was het thema relatie. Het jaarthema van het tweede 
ouderbetrokkenheidsonderzoek zal zijn: aanbod. Het onderzoek wordt 
gedaan om te achterhalen hoe u als ouder tegen de school aankijkt, wat de 
school al goed doet en waarin de school zich nog kan verbeteren. Het 
onderzoek past binnen het kwaliteitsbeleid van onze school. Het onderzoek 
zal door de Onderzoek & Innovatie Groep worden uitgevoerd. Dit 
onderzoeksbureau heeft al jaren ervaring met verschillende onderzoeken 
in het primair onderwijs. 
Waarom jaarlijks een enquête? 
Om de tijdsinvestering te beperken is er gekozen voor een jaarlijks korte 
enquête in plaats van een periodieke uitgebreidere variant. 
Praktische informatie: 
Dit onderzoek zal op maandag 27 februari digitaal worden uitgezet. U zult 
op die dag per e-mail een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan het 
onderzoek. Let op: mogelijk komt de uitnodiging in de spambox. Het 
onderzoek is geheel anoniem en uw e-mailadres zal alleen worden gebruikt 
om u een uitnodiging en eventueel een herinnering te sturen. Na afloop 

mailto:activiteitencommissie@dierdonkschool.nl
file:///C:/Users/Pieter%20van%20Wetten/QliQ%20Primair%20Onderwijs/Dierdonk%20-%20Documenten/Openbaar/a%20Nieuwsbrief%20ouders/aNieuwsbrief%20ouders%202022-2023/Artikel%20enquetes%202023%20(13-02-2023).docx%23_top
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van het onderzoek zal de school u informeren over de resultaten van het 
onderzoek. 
Leerlingenenquête:  
De kinderen uit de groepen 6 tot en met 8 zullen in dezelfde periode 
deelnemen aan een leerlingenonderzoek. De ingevulde vragenlijsten zijn 
geheel anoniem. In verband met de AVG zal er met het onderzoeksbureau 
een verwerkersovereenkomst worden afgesloten. Indien u bezwaar heeft 
dat uw kind deelneemt aan het leerlingenonderzoek, kunt u dit kenbaar 
maken bij de leerkracht van uw kind. Uw kind zal de vragenlijst dan niet 
invullen. Ook indien u uw e-mailadres niet beschikbaar wilt stellen voor het 
ouderonderzoek, kunt u dit kenbaar maken via onze administratie via 
administratie@dierdonkschool.nl 
Vragen? 
Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen voor de werkgroep 
Kwaliteitsverbetering (waarin ouders, leerkrachten en directie 
vertegenwoordigd zijn) dan kunt u deze doorgeven per mail via 
n.bevers@dierdonkschool.nl 
Tot slot, hopen wij van harte dat u de tijd neemt deze enquête in te vullen. 
Met die informatie kunnen wij weer verder bouwen aan borging van het 
goede en verbetering daar waar nodig. Bij voorbaat dank! 

Namens de werkgroep Kwaliteit Niels Bevers, adjunct-directeur. 
 

CARNAVAL IN DIERDONK                                            Terug naar boven 

[Ingezonden] 
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