
 
 
 
NIEUWSBRIEF  10 schooljaar 2017-2018 

 

 Agenda 

 
Jarig 
Op 24 juni is juffrouw Riky jarig. Alvast gefeliciteerd en een heel fijne dag toegewenst! 
 
 
Groepsindeling 2018-2019 
Sinds dit schooljaar werken we in 5 combinatiegroepen. Gezien het aantal leerlingen zullen we ook 
volgend schooljaar in 5 groepen blijven werken. De definitieve groepsindeling heeft u inmiddels 
gisteren via het ouderportaal ontvangen.  
 
 

Vrijdag 22 juni      Onderbouwdag 

                                                                                      
                                    3e rapport mee naar huis 

Week 26 

                              Materialen groep 1/2 mee naar huis t.b.v. schoonmaak 

      Rapportgesprekken                                    

Dinsdag 26 juni 

14.00-16.00 uur:  Kennismakingsmiddag   Boxmeer/Gennep  

Maandag 2 juli 

Poetsavond groep 1 t/m 4    

Dinsdag 3 juli 
Groep 1 t/m 4       

Woensdag 4 juli 
             Afscheidsmusical groep 8  

Donderdag 5 juli 
Afscheid groep 8  

Vrijdag 6 juli 

Nieuwe groepen draaien 
 
Afsluiting schooljaar 
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IEP Eindtoets  
Voor de meivakantie hebben de leerlingen van groep 8 de eindtoets gemaakt. De eindtoets is 
verplicht voor alle groep 8 leerlingen in het reguliere basisonderwijs. Binnen stichting Lijn 83 hebben 
alle scholen de IEP eindtoets afgenomen. IEP staat voor ICE Eindevaluatie Primair onderwijs. De score 
van de groep is 83,9. De gemiddelde landelijke score op deze toets is 81,0. Onze groep 8 heeft dus 
boven het landelijke gemiddelde gescoord. Hierdoor beoordeelt de inspectie de score op de 
eindtoets als voldoende. Dit is een prachtig resultaat, waar we als school erg trots op zijn! 
 
Oudergesprekken 
Deze week hebben alle kinderen hun rapport ontvangen. Mocht u hierover in gesprek wensen te 
gaan, kunt u dit uiterlijk maandag a.s. kenbaar maken bij de leerkracht van uw kind. Mocht de 
leerkracht een gesprek wensen, ontvangt u hiervoor een uitnodiging. 
 
Interieurverzorgster 
Vanaf 1 augustus komt er 8 uur vacature ruimte beschikbaar  voor de schoonmaak van ons 
schoolgebouw. Mocht  u interesse hebben om het team van ’t Diekske te versterken en wilt u deze 
uren invullen, horen wij het graag. U kunt contact opnemen met Marcella van Wanroij 
(m.vanwanroij@diekske.nl). 
 
 
Afsluiting schooljaar 
Het einde van het schooljaar nadert nu snel. Nog twee weken, voordat we gaan genieten van een 
heerlijke zomervakantie! De laatste schoolweek staat nog boordevol bijzondere activiteiten gepland. 
We zetten ze even voor u op een rij: 
 

 Op maandag 2 juli worden alle spelmaterialen in groep 1-2 en 3-4 schoon gemaakt 
 Dinsdag 3 juli viert groep 1-2 en 3-4 ‘juffendag’ 
 Woensdag 4 juli voert groep 8 de musical op. In de ochtend voor de kinderen van groep  
 3 t/m 8, ’s avonds voor alle ouders en genodigden. 
 Donderdag 5 juli nemen we afscheid van groep 8. In tegenstelling tot voorgaande jaren vindt 

dit niet ’s avonds plaats, maar ‘vegen’ we hen ’s middags de school uit. Om 13.30 uur maken 
we met alle kinderen van school een erehaag en nemen we uitgebreid afscheid van groep 8. 
U als ouder bent van harte welkom hierbij aan te sluiten! 

 Vrijdag 6 juli nemen we van 8.45 tot 9.45 uur een kijkje in de nieuwe groep. Na deze 
kennismaking sluiten we gezamenlijk het schooljaar af. 
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Het team van ’t Diekske en, vooral groep 8, wil Henri Franssen 
(Timmer Design Henri) bedanken voor het maken van een 
achterwand die we bij de musical kunnen gebruiken. 
 
 
 
(Ingezonden) 

Inloopspreekuur 
Tijdens de zomervakantie is de school gesloten, daarom ben ik dan telefonisch bereikbaar voor 
ouders. Ik ben bereikbaar via 06-36267509 of r.keijsers@bergen.nl. Mijn werkdagen zijn maandag, 
dinsdag en woensdag. In week 34, 35 en 36 heb ik zelf vakantie en kun je vragen stellen aan mijn 
collega’s. Deze zijn bereikbaar via het KCC van de gemeente 0485-
348383. 
 
Met vriendelijke groet,                
 
Rian Keijsers, Preventiemedewerker Jeugd gemeente Bergen 
 
 

Slagbaltoernooi  
Het slagbaltoernooi was in Afferden op de 
Alverman. Er waren 5 teams van onze school. 
Dit zijn de teams: #Fortnite Nerds, Knallende 
Knuppels, Slagbalpro’s, Globglogabgalab, 
Koeienflaters-quad. Wij hadden een team dat 
3e is geworden en dat waren de Slagbalpro’s.  
We speelden twee keer acht minuten tegen 

elkaar. Acht minuten in het veld en acht minuten als slagpartij. We kregen 
op het einde nog een ijsje en toen was de prijsuitreiking. Het was een erg 
warme en leuke dag!  #1: ’t Kendelke  
  #2:  De Vitusschool  
  #3: ‘t Diekske 
 

mailto:r.keijsers@bergen.nl
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Ruben & Kyle 
Groep 8 
 
 
 
                       
 
 
 
 
 
 
 

Gangster Johnny Penoze denkt zich met zijn liefje Samantha en maten Boris en Pim schuil te kunnen houden op 
een ‘rustig’ tropisch eiland. Niemand zal ze hier zoeken. De schat is voorlopig veilig en wordt snel in een kist 
onder één van de vele palmbomen begraven. Dan ontstaat er herrie. Een cruiseschip vol met kleurrijke 
passagiers meert aan. De charmante Kapitein Kibbeling met zijn slimme assistent Edith, de vele bijzondere 
passagiers en het personeel komen allemaal van boord om het eiland te verkennen. Het is gedaan met de rust. 
De gangsters moeten snel een list verzinnen om al die mensen van het eiland af te krijgen. Wat volgt is een 
kluchtachtige, hilarisch opeenstapeling van misverstanden en gekke plotwendingen  

 
 
 
 
 

PROGRAMMA  
 
DINSDAG 3 JULI 
10.30u – 11.30u Kinderen van groep 1-2 +OKI 
 
WOENSDAG 4 JULI 
10.00u - 12.00u Voor de kinderen van groep 3 t/m 7 van ‘t Diekske 
 
19.30u – 21.30u Voor de ouders van de kinderen van groep 8. 
                Per kind zijn er 5 entreekaarten. Entreekaarten meenemen naar de 

voorstelling!! 
 Na de musical kunnen de kinderen van groep 8 en hun ouders ‘ter 

afsluiting van de musical’ samen een glaasje drinken in het Iedershuus.             
*Op woensdagavond zijn de deuren vanaf 19.00u open.  
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VAKANTIELEZEN! 
Onze school doet mee aan het vakantieleesproject van BiblioPlus: 

 
'Duik met een boek de zomer in'  
De zomervakantie, tijd van zon, ontspanning en genieten van een boek. Het 
leesprogramma Duik met een boek de zomer in! maakt het lezen tijdens de vakantie 
extra leuk. Als uw kind tijdens de vakantie lekker leest, blijft het leesniveau op peil. 
Daar wordt tijdens het schooljaar immers hard aan gewerkt. Alle kinderen kunnen 
meedoen, jonge kinderen kunt u immers voorlezen. De hoeveelheid boeken is niet 
belangrijk, meedoen wel! 
 
Poster 
Uw kind heeft op school een vrolijke poster gekregen. Hierop kan bijgehouden worden welke boeken er in de 
vakantie (voor)gelezen zijn. Op deze poster kan uw kind ook een eigen mening weergeven.   
  
Wat kunt u doen?  
Samen lezen vergroot het leesplezier. U kunt ook af en toe een stukje voorlezen. Plezier in lezen 
leidt tot nog meer lezen. Samen praten over het boek versterkt de beleving. Is het boek  leuk, 
spannend, mooi of moeilijk?  
 
Waar vind je leuke boeken? 
Vóór de vakantie: in de Bibliotheek op School (BoS).  
Tijdens de vakantie: lees boeken van thuis, leen boeken (gratis) in de bibliotheek of lees boeken met de 
vakantieBieb-app. 
 
De VakantieBieb-app  
Vanaf 1 juli kun je gratis digitaal boeken lezen met de VakantieBieb-app. Deze app bevat leuke jeugdboeken en 
is te downloaden via www.vakantiebieb.nl. 
 
De Luisterbieb (ook leuk voor ouders) 
Kent u de Luisterbieb al? Deze biedt volop luisterplezier voor jong en oud. Met honderden luisterboeken in 

allerlei genres is er voor ieder wat wils. Meer weten over de LuisterBieb? Kijk op 

www.onlinebibliotheek.nl/luisterbieb. 

Na de vakantie gaat de poster weer mee naar school. Als afsluiting wordt het zomerlezen daar in de 
spotlights gezet. 
 
We wensen u een fijne zomervakantie en veel leesplezier!  

 
De bibliotheek op school is gesloten van 29 juni t/m 27 augustus. 

http://www.vakantiebieb.nl/
http://www.onlinebibliotheek.nl/

