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Bijzonderheden deze lesweek: 

 

Bijzonderheden volgende lesweek: 

 

Deze nieuwsbrief bevat 4 items op drie pagina’s 
Inhoud:  

1. ENQUÊTES VANAF VANDAAG 27 FEBRUARI  
2. PODIUMOPTREDENS OP VRIJDAG 
3. INLOOPSPREEKUUR SOCIALE TEAMS 
4. VOORLEESWEDSTRIJD GROEP 8A 

 

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 
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 

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

Di.    28-02  

Wo.  01-03  

Do.   02-03  Inloopspreekuur 

Vr.    03-03  10.15 uur Podiumoptreden groepen 1A en 4A 
 11.15 uur Podiumoptreden groepen 3A en 6A 

Ma.  06-03  Vergadering Medezeggenschapsraad 

Di.    07-03  Vergadering Activiteitencommissie 

Wo.  08-03  

Do.   09-03  

Vr.    10-03  10.15 uur Podiumoptreden groepen 1B en 4B 
 11.15 uur Podiumoptreden groepen 3B en 6B 
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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. 

 

PODIUMOPTREDENS                                                      Terug naar boven  
Op vrijdag zijn er weer de 
podiumoptredens. Omdat over de gehele 
school tot aan 10.00 uur de reken- en 
leesmixen staan gepland, is de begintijd 
van het eerste optreden aangepast aan 
10.15 uur. 
Deze week treden de groepen 1A en 4A, 
alsook de groepen 3A en 6A op. 
 

INLOOPSPREEKUUR SOCIALE TEAMS HELMOND            Terug naar boven  
Komende donderdag 2 maart 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:  
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. 

 

VOORLEESWEDSTRIJD  GROEP 8A                                         Terug naar boven 

Op 14 Februari is groep 8A naar de Pathé geweest in Helmond, voor de 
voorleeswedstrijd van 2023. We moesten kwart over acht bij de school 
staan met de fiets. Eenmaal bij de Pathé aangekomen moest de voorlezer 
een foto maken met het boek, uit onze groep 8A was het Evi Sanders. De 
klas liep door naar zaal 6 in de bioscoop, waar we gingen luisteren naar de 
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voorlezers. Er waren 6 kandidaten die gingen voorlezen. Toen alle 
kandidaten hadden gelezen kwam er een winnaar uit, de winnaar was 
iemand van een andere school genaamd Pim. Evi had het heel goed gedaan. 
Het was een heel gezellige en goede ochtend. Uiteindelijk fietsten we terug 
naar de school en hebben we een leuke ochtend gehad!  

Groetjes van groep 8A. 
 

 
 

 
 
 


