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SCHOOLREISJE DINSDAG 24 MEI                                     Terug naar boven  

We gaan aankomende dinsdag 24 mei met 
alle kinderen van de groepen 1 t/m 8 naar 
attractiepark ‘Toverland’ in Sevenum. 

We zullen die dag per 
groep vanaf 9.00 uur 
vertrekken vanaf school, en verwachten rond 15.00 uur 
(groepen 1/2) en rond 16.30 uur (groepen 3 t/m 8) weer 

terug te zijn op school.  
De kinderen van de instroomgroep blijven op school en zullen met mooi 
weer picknicken in de tuin van de school. 
Omdat dit een groots schoolreisje is zorgen wij uiteraard voor veel 
begeleiding. Kinderen lopen in groepjes onder begeleiding van een 
leerkracht of hulpouder. De groepsgrootte varieert en is afhankelijk van de 
desbetreffende leeftijdsgroep. 

Op deze dag dragen alle kinderen van onze school als 
herkenningsteken de jubileum-shirts van Dierdonk. Deze 
shirts worden ’s morgens voor vertrek in de klas aan de 
kinderen uitgedeeld.  
1) Het is de bedoeling dat alle kinderen 
een eigen lunchpakket en drinken 
meenemen. Er mag ook iets lekkers in de tas.  

1) Het is niet de bedoeling dat kinderen geld meenemen.  
1) Wilt u bij mooi weer voor zorgen dat de kinderen thuis 
ingesmeerd zijn en eventueel zonnebrand meegeven.  

 

Het zou fijn zijn als kinderen zoveel mogelijk te voet of met de 
fiets naar school komen. Ouders kunnen deze dag niet 
parkeren aan de Nijendaldreef, de Groote Scheerelaan en de 
Coendersberglaan, i.v.m. vertrek van een groot aantal bussen.   

Ma. 23-05  

Di.   24-05   Schoolreisje naar Toverland met de hele school 

Wo. 25-05   Studiedag team, alle kinderen zijn vrij  

Do.  26-05  Hemelvaart 

Vr.   27-05  Vrije dag  

Ma. 30-05  

Di.   31-05  Excursie oorlogsmuseum Overloon groep 8A 
Naschoolse Wetenschapsclub Mad Science 

Wo. 01-06   Inhaaldag schoolfotograaf  

Do.  02-06  ‘Paultje en het paarse krijtje’ voor de groepen 1 en 2 
Nationale dag Tussen Schoolse Opvang 

Vr.   03-06  'Mijn School als Geluidslab' voor de groepen 3 en 4 

Za.   04-06   

http://www.dierdonkschool.nl/
http://www.korein.nl/dierdonk
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We verwachten de kinderen normaal om 08.30 uur in het 
eigen klaslokaal op school. 
De vertrektijden worden genoemd zodat u eventueel uw 
kind uit kunt komen zwaaien. 

 

Hieronder een overzicht van vertrek- en aankomsttijden: 
Groepen 1 en 2  
Vervoer: Bussen en een volgauto 
Vertrek om 09.00 uur en terugverwacht op school rond 15.00 uur 
Ophalen:  Kinderen komen eerst samen terug in de klas en gaan van daaruit 
daarna met de ouders mee naar huis. 
Bijzonderheden: Eten en drinken zelf meenemen 
 

Groepen 3-4-5-6-7-8   
Vervoer: Bussen en een volgauto     

Vertrek om 09.00 uur en terugverwacht op school rond 16.30 uur  
Ophalen: Kinderen komen eerst samen terug in de klas en gaan van daaruit 
daarna met de ouders mee naar huis.  
Bijzonderheden: Eten en drinken zelf meenemen.  
 

Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u uiteraard altijd terecht bij de 
groepsleerkrachten. 

Wij wensen alle kinderen en hun begeleiders een heel gezellige dag toe! 
De Schoolreiscommissie. 

 

STUDIEDAG WOENSDAG 25 MEI                                             Terug naar boven  

In de schoolgids heeft u kunnen lezen dat het 
team woensdag 25 mei een studiedag heeft, de 
kinderen zijn dan vrij.  
Het team zal zich deze dag o.a. bezig houden 
met de pedagogische lijn en planmatig werken.  
 

AVONDWANDELVIERDAAGSE                                                  Terug naar boven  

Vorige week hebben maar liefst 133 kinderen 
meegelopen met de wandelavondvierdaagse! 
Afgelopen zaterdag was de laatste wandeldag. De 
kinderen hebben deze dag allemaal een mooie 
medaille ontvangen voor hun knappe prestatie en 
zijn feestelijk onthaald tijdens de bloemenintocht in 
de stad.   
 

De kinderen die afgelopen zaterdag hun 
medaille niet hebben ontvangen, kunnen deze 
alsnog afhalen bij de schooladministratie.   
Tot slot willen wij alle collega's en ouders die geholpen hebben met de 
organisatie hartelijk bedanken voor hun hulp! 

De werkgroep wandelavondvierdaagse. 
 

EXCURSIE OVERLOON GROEPEN 8                                          Terug naar boven 

Dinsdag 31 mei groep 8A 
In het kader van de geschiedenislessen 
over de Tweede Wereldoorlog, gaan de 
leerlingen van groep 8 op bezoek bij 
het oorlogsmuseum in Overloon en de 
oorlogsbegraafplaats in Ysselsteyn. Ieder jaar is dit weer een bijzondere 
ervaring.  De kinderen nemen een lunchpakket mee en zijn om 15.00 uur 
terug op school.  De ouders/verzorgers van de leerlingen van groep 8 
worden middels een aparte brief op de hoogte gebracht.  
 

NASCHOOLSE WETENSCHAPSCLUB                                  Terug naar boven  

De naschoolse wetenschapsclub gaat starten, voor de 
kinderen die zich al eerder dit jaar aangemeld hebben.  
Deze vindt plaats op dinsdag na schooltijd van 15.15-
16.15 uur op de volgende data:  
31-05-2022, 07-06-2022, 21-06-2022, 28-06-2022 en 05-07-2022.  
Mocht uw kind normaal gesproken op dinsdag naar de BSO gaan, dient u 

zelf met de betreffende BSO te regelen dat uw 
kind later wordt opgehaald.  
Wanneer u nog vragen heeft, kunt u contact 
op nemen met Mad Science per 
mail: brabant@mad-science.nl  
of telefonisch: 088-0303320.   

 

mailto:brabant@mad-science.nl
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SCHOOLFOTOGRAAF                                                       Terug naar boven  

Volgende week woensdag 1 juni komt de fotograaf 
terug om kinderen te fotograferen die 19 mei 
afwezig waren.  
 

 

 

 

 

 CULTUUREDUCATIE – ACTIVITEITEN VOOR DE GROEPEN 1 T/M 4  
Terug naar boven 
Groep 1-2: ‘Paultje en het paarse krijtje’ 
Voor groep 1 en 2 staat dit schooljaar de discipline 'Dans' 
op het programma. Ze gaan op ontdekkingstocht met 
'Paultje en het paarse krijtje', gebaseerd op het 
gelijknamige prentenboek van Crockett Johnson. Drie 
workshops op 2-9-16 juni. 
Groep 3-4: ‘Mijn school als geluidslab’ 
Het is bijna zover! Binnenkort gaan de groepen 3 en 4 
deelnemen aan de reeks muzieklessen 'Mijn School als Geluidslab'. Samen 
met vakdocenten van Kunstkwartier gaan de kinderen drie lessen op 3-10-
17 juni de geluiden in en om de eigen school in kaart brengen. 
 

DIERDONK’S GOT TALENT 2022                                               Terug naar boven 

Op vrijdag 24 juni organiseert ‘Dierdonk 
Events’ een heuse talentenwedstrijd: 
Dierdonk’s got talent! In de weken 
voorafgaande, vinden er tweemaal op een 
vrijdagmiddag op Kindcentrum Dierdonk 
voorrondes plaats.  Vrijdagmiddag 10 juni 
voor de groepen 5-6 en vrijdagmiddag 17 juni voor de groepen 7-8.  
Kun je dansen, zingen, playbacken, goochelen, turnen, acrobatiek, 
jongleren, een muziekinstrument bespelen, enz.? Iedereen van groep 5 t/m 
8 die het leuk vindt, mag zijn of haar act laten zien in de aula.  

Een jury gaat de talenten beoordelen. 
Misschien win jij wel een Golden Ticket 
waarmee je rechtstreeks naar de show van 
vrijdag 24 juni in Parkzicht kunt.   
De kinderen die een Golden Ticket winnen, 
krijgen een aantal VIP-kaarten. Naast de gratis 
entree krijg je dan ook iets lekkers.  

Aanmelden kan via de groepsleerkracht.  
Voor meer informatie dierdonkevents@gmail.com 

 
 

UW HULP GEVRAAGD BIJ DE SPORTDAG VAN 8 JULI 2022  Terug naar boven  

Ook dit jaar zal Kindcentrum Dierdonk weer vol 
sportief enthousiasme een sportdag organiseren. 
Fijn als u daaraan kunt en wilt bijdragen!  
De sportdag vindt plaats op vrijdag 8 juli 2022.  
De sponsorloop wordt ook een onderdeel van de 
sportdag.   
Zoals gebruikelijk wordt het sport- en spelprogramma verdeeld over 3 
locaties en samenstellingen, te weten:  
  

• Groepen 1-2, locatie op de diverse pleinen van onze school.   
             Programma van 08.30 tot 12.00 uur.  
• Groepen 3-4, locatie Buitenschoolse Opvang ‘De Bereboot’.  
             Programma van 08.30 tot 12.00 uur.  
• Groepen 5-6-7-8, locatie sportvelden ‘SV De Braak’.  
             Programma in continurooster van 08.30 tot 14.00 uur.  

mailto:dierdonkevents@gmail.com
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiSoofn757TAhWBqxoKHXp2D78QjRwIBw&url=http://palet.unicoz.nl/content/nieuws?page%3D7&bvm=bv.152180690,d.d2s&psig=AFQjCNGHS9SW7a5-63s_jwGjqpD3zVeS7A&ust=1492084955766321
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Wilt u op deze sportdag helpen? De groepsleerkracht zal u 
benaderen voor hulp. Met uw hulp kunnen we er samen een 
sportieve dag van maken!  

  

Opvang jonge kinderen van hulpouders mogelijk  
Voor ouders die graag willen helpen bij de groepen 5 t/m 8, maar ook een 
kind hebben in de onderbouw is voor die jongsten opvang mogelijk. Zij 
kunnen dan van 12.00 tot 14.00 uur hier op school onder 
toezicht gratis overblijven en spelen. Zorgt u dan voor een 
lunchpakketje?  

Wij vragen u dit verzoek te melden bij de groepsleerkracht(en) van uw 
kind(eren) in de onderbouw.  

Met vriendelijke groeten, namens de werkgroep Sportdag 2022,  
Yvonne Daniëls, Pieter Vogels en Nicole Rouwette. 

 
VAKANTIEROOSTER NIEUWE SCHOOLJAAR 2022-2023      Terug naar boven 
Het vakantierooster voor het nieuwe schooljaar is 
door de directie aangeboden aan de 
Medezeggenschapsraad.  
Aangezien de vakanties en vrije dagen door het 
BOV (Brabants Overleg Vakanties) en het OHS 
(Overleg Helmondse Schoolbesturen) zijn vastgesteld dient dit voor 
kennisgeving te worden aangenomen.  
Over de studiedagen heeft de Medezeggenschapsraad per school haar 
recht van instemming. In de afgelopen MR-vergadering is onderstaande 
voorstel besproken en goedgekeurd. 
 

Eerste schooldag schooljaar 2022-2023 maandag 5 september 2022 

Studiedag woensdag 19 oktober 2022 

Herfstvakantie maandag 24 oktober t/m vrijdag 28 oktober 2022 

Studiedag team dinsdag 06 december 2022 

Kerstmis vrijdag 24 december 2022 ’s middags wel school 

Kerstvakantie maandag 26 december t/m vrijdag 06 januari 2023 

Carnavalsfeest vrijdag 17 februari 2023 ’s middags geen school 

Carnavalsvakantie maandag 20 februari t/m vrijdag 24 februari 2023 

Studiedag woensdag 29 maart 2023 

2e Paasdag maandag 10 april 2023 

Meivakantie maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei 2023 (incl. Koningsdag 27 april) 

Hemelvaart 18 en 19 mei 2023 

2e Pinksterdag maandag 29 mei 2023 

Laatste schooldag vrijdag 14 juli ’s middags geen school 

Zomervakantie maandag 17 juli t/m vrijdag 25 augustus 2023 
Eerste schooldag schooljaar 2023-2024 maandag 28 augustus 2023 

 
JEUGDDISCO PARKZICHT                                                            Terug naar boven  

[Ingezonden] 

 

 
 


