
 

Wist u dat…... 
…….  op 4 februari alle kleuters voor het nieuwe schooljaar (2020-2021) weer aangemeld kunnen 
          worden. 
…….   op donderdag 6 februari om 08.25 uur het volgende voorleeskwartiertje plaatsvindt voor  
          groep 1 / 2. 
…….   er in week 7 en 8 weer ouder-, advies- en kindgesprekken plaatsvinden voor verschillende  
          groepen.  
…….   de kinderen van gr. 3 t/m 8  op 19 februari het 2e rapport mee naar huis krijgen. 
……… we op vrijdag 21 februari carnaval vieren met de hele school. Voor de groepen 1 t/m 5 is de       
          school uit om 12.00 uur. Voor de overige groepen wordt om 14.10 uur de vakantie ingeluid. 
……… er op maandag na de vakantie weer een luizenscreening plaatsvindt.  
……… we uw begrip en medewerking voor de stakingsdag enorm waarderen! 
……… er op vrijdag in de klas aandacht besteed is aan de landelijke onderwijsstaking. 
.........we hierover in gesprek zijn gegaan met de kinderen en geen tekeningen, verhalen of gedichten  
          hebben gemaakt.  
 

Welkom  
 
Deze maand komt Vayèn Duijvestijn bij juf Sandra en juf Fleur in de groep. Wij wensen 
haar een fijne tijd toe bij ons op ’t  Diekske.  

 

Jarig 
In februari zijn onze administratrice Mariël (11-02) en juf Loes (13-02) jarig. Beiden alvast 
gefeliciteerd en een fijne dag.  
 

Voorleeswedstrijd 
Beste allemaal,  

Afgelopen week op woensdag 22 januari was de voorleeswedstrijd van gemeente  

Bergen. Ik mocht Afferden vertegenwoordigen. Er waren 5 andere scholen die hun eigen dorp  

vertegenwoordigden, namelijk: Lieke Lucassen uit Wellerlooi, Sinne Postma en  

Tess Peters uit Bergen, Jente Bertrands uit Afferden, Tess Hesen uit Well en Vlinder de Gier uit     

Siebengewald. De voorleeswedstrijd was in Den Asseldonk in Bergen. De winnares is Sinne Postma  

van de Klimop in Bergen, maar het lag erg dicht bij elkaar. Het was heel leuk om mee te   

maken!        

 

Groetjes, Jente Bertrands                                                                       
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Schoolfruit 
Vanaf 1 februari krijgen de kinderen op woensdag en donderdag schoolfruit aangeboden en 
verzoeken we u géén extra tussendoortjes mee te geven naar school. Het schoolfruit van de vrijdag 
verdelen we over deze twee dagen, zodat de portie wordt vergroot en kinderen kunnen kiezen uit 
twee soorten groente of fruit. Op maandag en vrijdag vragen we u zelf een gezond tussendoortje 
mee te geven voor de fruitpauze. Op dinsdag mag het tussendoortje naar eigen keuze ingevuld 
worden.  
Als school zijn we heel blij met de ouderhulp. Extra hulp is altijd welkom. Mocht u op woensdag- of 
donderdagochtend een uurtje kunnen helpen, horen wij het graag. Dit kan door via het ouderportaal 
een bericht te sturen naar Marcella. Hierbij kunt u zelf aangeven hoe vaak u kunt helpen 
(bijvoorbeeld als reserve ouder of om de week).  
 

Talentmiddagen 
De tweede ronde talentmiddagen is in volle gang. Deze keer nemen de kinderen van groep 1 t/m 8 
tijdens 4 vrijdagmiddagen deel aan verschillende workshops, te weten: 
 
groep 1-2  groep 3-4-5    groep 6-7-8 
1) digibord  1) dans (juf Mandy)   1) programmeren (Stefan vd Oord) 
2) papier-maché 2) papier-maché (juf Henny/Riky) 2) papier-maché (meester Joep) 
3) verve 3) basketbal (Nicolai   3) yoga (Miranda v. Leur/Vlinderke) 
4) koken van de Gennep Cougars)  4) techniek (meester Michel i.s.m. 

                                                                      Wim Hubers en fietsenmaker               
         Johan van Heumen) 
 

 
Vrijdag 14 februari wordt deze ronde afgesloten. Meer informatie hierover volgt t.z.t.. 

 

 

 

Oudergesprekken  
Woensdag 19 februari ontvangen de kinderen uit groep 3 t/m 8 hun 2e rapport. Donderdag 5 en 
dinsdag 10 maart voeren we hierover oudergesprekken. In het gesprek staan de leervorderingen 
centraal. Tijdens deze gespreksronde zijn alle kinderen van harte welkom om zelf ook bij het gesprek 
aanwezig te zijn. Het gesprek vindt dus plaats in bijzijn van ouders, de leerkracht én het kind; het 
zogenaamde 3-gesprek. Voor groep 1-2 en 8 vinden de gesprekken al eerder plaats en wel in de 
periode van 10 t/m 20 februari.  
U ontvangt een uitnodiging tot inschrijving voor het oudergesprek. Via het ouderportaal kunt u zelf 
een dag en tijd voor dit gesprek kiezen. Elk gesprek duurt 15 minuten. Heeft u meerdere kinderen op 
onze school adviseren wij u om tussen elk gesprek 15 minuten ruimte te laten. Mocht er onverhoopt 
een gesprek uitlopen, heeft dit geen invloed op de planning van de andere groepen. Heeft u één kind 
op onze school, ontvangt u de uitnodiging tot inschrijving later. Op deze wijze geven we ouders met 
meerdere kinderen de mogelijkheid gesprekken achter elkaar te plannen. 



 

  



 

 

BINNENGEKOMEN STUKKEN 
 

Bericht van de preventiemedewerker….. 
      
 
Hallo allemaal, 
 
Zoals jullie weten ben ik na de herfstvakantie gestart met de spreekuren op de verschillende 
locaties. Tot op heden zijn er nauwelijks ouders geweest die op het spreekuur zijn gekomen. 
Dit heeft gemaakt  dat ik, in overleg met alle betrokkenen, ervoor heb gekozen om minder 
vaak spreekuur te houden. 
 
Het schema ziet er als volgt uit: 
 

Schema inloopspreekuur preventiemedewerker: 
 
1e maandag van de maand: 
13.00-14.00 uur ’t Diekske in Afferden 
 
2e maandag van de maand: 
13.00-14.00 uur ’t Kendelke in Siebengewald 
 
3e dinsdag van de maand: 
9.00-10.00 uur De Samensprong in Bergen 
 
De spreekuren in Well en Wellerlooi komen te vervallen. 
 

 
Tijdens de spreekuren kunt u zonder afspraak binnen lopen voor vragen en advies m.b.t. 
opvoedvragen.  
Buiten de spreekuren om ben ik telefonisch bereikbaar op 06-40789456 en/of via mail 
a.hermens@bergen.nl 
Daarnaast kunt u ook via de school of het kinderdagverblijf/Oki contact met mij leggen.  
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Angelique Hermens 
Preventiemedewerker gemeente Bergen 
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