
 
 

 
 
Wist u dat…... 
....... er na de vakantie weer een luizenscreening plaatsvindt. 
……. op 19 mei onze communicantjes hun 1e Heilige Communie doen. 
……. groep 8 als vanouds weer op kampdriedaagse gaat deze maand. 
 
 
Jarig 
Op 19 mei is Geeke Janssen, een van onze onderwijsassistentes, jarig. Alvast van harte 
gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst!  
 
 
Werkzaamheden dak 
Vanwege een productiefout in het dakleer van ons schoolgebouw dient dit (wederom) te worden 
vervangen. Om de overlast voor de kinderen zoveel als mogelijk te beperken, zullen de 
werkzaamheden in de mei- en zomervakantie plaatsvinden.  
 
 
Tevredenheidsonderzoek 
Heeft u nog gedacht aan het invullen van het tevredenheidsonderzoek?  
Dit kan via: http://www.scholenopdekaart.nl/onderzoek/JBNXH9K 
 
We hopen op veel respons, zodat we een goed beeld van onze school krijgen!  
Alvast hartelijk dank. 
 
 
Bezoek Technopromo (groep 7) 

Wij zijn met groep 7 van basisschool ‘t Diekske op 5 april naar Technopromo 
geweest. Het was in Cuijk bij het industrieterrein. Sommige kinderen hadden een 
werkstukje gemaakt, en de andere kinderen gingen in de bouwhoek werken. 
De kinderen die een werkstukje hadden gemaakt die konden kiezen uit een 
trilinsect, een legpuzzel met een vormpje, een ijzeren molen en een fotohouder. 
Toen hadden we pauze en draaiden we de dingen om. We kregen van de 
mensen van Technopromo ook nog een bekertje ranja. 

De kinderen die in de bouwhoek zaten, konden kiezen uit een houten huisje maken, stoep leggen, 
skatebaan maken, aanrecht in elkaar zetten, wasbak aansluiten en dakpannen leggen. 
Het werkstukje mocht je mee naar huis nemen als je klaar was. Gelukkig was iedereen klaar daarna 
gingen we terug naar school, helaas moesten we nog wel wat leren . 
 
We willen nog wel een dank uitspreken aan de mensen die ons hebben gebracht en opgehaald en 
aan de mensen van Technopromo. 
 
Jesse en Renske, groep 7  
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Bezoek EC Gennep (groep 7/8) 
Met groep 7/8 van ´t Diekske gingen wij naar Elzendaalcollege in Gennep voor twee workshops. Om 
8.00 uur moesten we op school zijn met de fiets. Rond 8.30 uur kwamen we aan in Gennep. 
Iedereen ging naar de workshop die hij of zij de vorige keer nog niet had gedaan.  
 
Er waren 2 verschillende workshops de eerste was techniek die groep maakte een modern 
voederhuisje, de andere groep ging een Engelse high-tea maken en daarna opeten. 
De groep van de voederhuisjes ging naar het technieklokaal. Er waren ook  bovenbouw kinderen bij. 
Zij hielpen iedereen met het maken van zijn of haar eigen voederhuisje. Het meeste moesten ze wel 
zelf doen. Er is ook nog een boor gesloopt. Iedereen vond het heel leuk. Alleen er zijn er helaas 2 
uitgestuurd en 1 moest nablijven. Dat waren geen leerlingen van ons, maar van het EC Gennep . 
 
De groep van de high-tea begon met de uitleg. Toen de leraar klaar was met de uitleg ging de groep 
van de high-tea aan een lange tafel zitten en kregen wat te drinken. En daarna gingen ze in 
tweetallen een sandwich maken met brood, kruidenroomkaas, komkommer en als je wilde, ook nog 
peper. Daarna kreeg je ook nog een scone met jam en als je nog wilde met een soort van roomboter. 
Daarna moesten ook alle kinderen afwassen en opruimen . 
 
Toen alle kinderen klaar waren met hun voederhuisje en de high-tea, fietsten we weer terug. Helaas 
moesten we nog wel wat dingen op school doen. We willen de ouders bedanken die mee zijn 
gefietst.      
 
Renske & Noa (groep 7/8)    
 
 
INGEKOMEN STUKKEN 

Stichting Bevordering Blaasmuziek Gemeente Bergen 

Beste ouders en kinderen, 
 
Dit jaar wordt er weer een project Windkracht 6 op alle 
basisscholen in de gemeente Bergen georganiseerd door de BBGB. 
We gaan weer proberen om een heus orkest te maken met de 
groepen 3-4 en 5-6. Dat zal spannend worden, vooral om met 
echte muziekinstrumenten geluid te maken. En wat dacht je ervan 
om een heel orkest te mogen dirigeren! 

Voor jullie school worden de lessen gegeven door Miko Derks en 
vinden deze plaats op 21-5, 28-5, 04-06, 11-06, 19-06 en 25-06. 
 
De grote uitvoering, samen met Fanfare Helpt Elkander en Studie-orkest van Helpt Elkander uit 
Afferden, zal plaatsvinden op 28 juni om 19:00 uur in het Iedershuus. Zet deze datum dus in je 
agenda. 
  
We hopen dat jullie allemaal veel plezier aan deze lessen beleven en dat jullie zin krijgen om 
muziekles te gaan volgen.   
Informatie hierover is op te vragen via onze fanfare Helpt Elkander. 
 
 Veel muziekplezier !!!! 
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 Judo clinics van Judo Ryu Maasduinen groot succes 
Alle leerlingen hebben op vrijdag 22 maart enthousiast meegedaan met de judo clinics op school. 
Iedereen heeft kennisgemaakt met verschillende onderdelen uit deze veelzijdige sport. Judo draagt 
bij aan een brede motorische ontwikkeling, zelfvertrouwen, weerbaarheid, kracht en conditie. Judo 
maakt je sterk, fysiek en mentaal! 
 
We hebben heel veel enthousiaste, leergierige en talentvolle jongens en meisjes gezien. Hopelijk zien 
we ze snel een keer terug in onze eigen dojo in Bergen waar iedereen vrijblijvend drie keer kan 
meetrainen. Kom gewoon naar de dojo en trek een joggingbroek en T-shirt aan. Bij twijfel vraag Rick 
(06-46305865) welke groep voor jou het beste is! 
 
LESTIJDEN (beginners): 
Maandag 
16:00 - 17:00 uur | Jeugdjudo 7 jaar en ouder 
17:00 - 18:00 uur | Jeugdjudo 6 - 7 jaar  
(op dit moment ook met 3 kinderen van 4/5 jaar oud. Indien meer kinderen 4/5 starten we een 
aparte groep) 
18:00 - 19:15 uur | B-selectie judo 
Woensdag 
16:00 - 16:45 uur | Kleuterjudo 4 - 6 jaar 
16:45 - 17:45 uur | Jeugdjudo 7 jaar en ouder 
17:45 - 19:00 uur | B-selectie judo 
Vrijdag 
17:45 - 19:00 uur | B-selectie judo 
 
Locatie: 
Dojo JRM (in Optisport Recreatiecentrum Den Asseldonk) 
Kelder; eigen ingang buitenom of via hoofdingang 
Den Asseldonk 2, 5854 CC NIEUW BERGEN 
 
Heb je vragen dan kun je altijd contact opnemen met Rick Jaspers (06-46305865) of Sander van 
Lieshout (06-38392970) of kijk op www.judoryumaasduinen.nl 
 

 

 

http://www.judoryumaasduinen.nl/


 
  



 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Wij wensen iedereen een heel 

fijne meivakantie toe 

 


