
 

 

Wist u dat: 
… we het schooljaar sfeervol gestart zijn met stoepkrijten op het schoolplein 
... vrijwilliger Johan vanaf woensdag weer het tuinonderhoud op zich gaat nemen 
... hij meer dan welkom is op onze school 
... we de komende weken ons best gaan doen de tuin weer netjes te maken 
... we heel blij zijn met alle aanmeldingen voor ouderhulp 
… we op donderdag 7 oktober een studiedag hebben en de kinderen dan de   
    hele dag vrij zijn. 
 

Welkom  
Deze maand komen Jill en Tess Mooren bij juffrouw Fleur en Sandra in de groep. 
Wij wensen de zusjes een fijne schooltijd toe bij ons op ’t Diekske. 

 

Kind- en oudergesprekken 

Het eerste oudergesprek van het schooljaar noemen we een startgesprek. Het 
startgesprek is bedoeld om samen, school - ouders en kind, een goede start van 
het schooljaar te maken. U vertelt over uw kind, er worden heldere afspraken 
gemaakt en wederzijdse verwachtingen afgestemd. De kinderen mogen bij dit 
gesprek aanwezig zijn. Dit schooljaar worden de startgesprekken gevoerd op 
donderdag 4 en dinsdag 9 november.  

Voorafgaand aan het oudergesprek vinden de kindgesprekken plaats. De leerkracht bespreekt met elk 
kind hoe het gaat op school; Wat is fijn? Wat kan beter? Hoe leer jij het beste? Wat heb jij van je 
omgeving nodig om te groeien? De kindgesprekken worden gehouden in de periode van 11 t/m 22 
oktober.  
 

Informatie jaargroepen  

Om zowel thuis als op school de kinderen te kunnen ondersteunen in hun ontwikkeling, vinden we 
het als school belangrijk u te informeren over het lesprogramma. Dit doen we enerzijds door groep 
specifieke informatie op papier aan te reiken, anderzijds door het verzorgen van informatie 
avonden.  
De informatie per groep kunt u vinden op het ouderportaal. Daarnaast nodigen de leerkrachten van 
groep 3, 7 en 8 u graag uit voor een ouderavond. Tijdens de ouderavond van groep 3 ligt het accent 
op het leesonderwijs, tijdens de ouderavond van groep 7 en 8 op het Voortgezet Onderwijs. (Over de 
ouderavonden ontvangt u via de groepsleerkracht van uw kind meer informatie.) 
 

Ventilatie  

Vanwege het coronavirus worden de klaslokalen extra vaak geventileerd. Ramen en deuren zullen 
daardoor regelmatig (zeker tijdens alle pauze momenten) open staan. Het klaslokaal kan hierdoor wat 
kouder aanvoelen. Fijn om hier bij de kleding van uw kind rekening mee te houden.  
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De Vreedzame School blok 2 ‘We lossen conflicten zelf op’   

Overal waar kinderen met elkaar spelen en werken komen 
conflicten voor. Met De Vreedzame School leren we de kinderen 
dat conflicten heel normaal zijn en dat ze bij het leven horen.    
Wat belangrijk is, is hoe je er mee omgaat. Hoe los je op een 
positieve manier conflicten op?   
Een conflict hoeft niet uit te monden in ruzie. We spreken van 
ruzie wanneer het ene kind wil winnen ten koste van het andere 
kind. Eén partij is dan tevreden, de andere partij is de verliezer.   
 

Tijdens de lessen leren de kinderen 
om oplossingen te bedenken waar je 
allebei tevreden mee bent. Je zoekt 
dan naar win-win oplossingen.   

In groep 1 en 2 leren de kinderen zelf hun conflicten op te lossen met 
behulp van de LOS HET OP-KAART. In groep 3 tot en met 8 leren de 
kinderen dat met behulp van het stappenplan PRAAT HET UIT. In de 
bovenbouw gaan de lessen over kritisch naar jezelf kijken, hoe je met je 
eigen mening en met kritiek omgaat. Er wordt ook gekeken naar 
conflicten in de wereld en de rol van de Verenigde Naties.   
 

Schoolbieb 

Nu de corona maatregelen versoepeld zijn, is het ook voor u als ouders 
weer mogelijk met uw kind boeken uit te zoeken in de bieb. Vanaf volgende 
week is ’t Biebske op maandag en donderdag tot 14.30u geopend.    

 

Duik met een boek de zomer in  

In de zomervakantie konden de kinderen weer mee doen aan het leesbevorderingsproject “Duik met 
een boek de zomer in”.    
Er hebben weer enorm veel kinderen deelgenomen! TOP!! Joris  (lees-media-consulent van de 
bibliotheek) en Ben  (onze vrijwilliger) deelden  de oorkondes uit.   
Daarna werden de kinderen getrakteerd op een heerlijk ijsje en hadden zij een extra pauze.  De 
kinderen vonden het geweldig!   
Alle kinderen hartelijk dank voor hun deelname en wie weet…….. in de volgende zomervakantie nog 
meer deelnemers.    

  

 

 

 

 



 

Nationale Voorleeswedstrijd in groep 7/8 

Net als voorgaande jaren doet ‘t Diekske ook dit jaar weer 

mee aan de Nationale Voorleeswedstrijd, georganiseerd 

door de “Stichting Lezen.”  

Deze Voorleeswedstrijd heeft als doel om (ook in de bovenbouw) het 

lezen te bevorderen. 

Natuurlijk wordt de Voorleeswedstrijd gehouden in de periode van de Kinderboekenweek! 

Kinderen van groep 7 en 8 gaan in een klassenronde op 6 oktober met elkaar de strijd aan om 

proberen door te dringen tot de schoolfinale (van elke jaargroep gaan er 3 kinderen naar de finale). 

Deze schoolfinale zal plaatsvinden op 28 oktober, waarbij de 6 voorlezers worden 

beoordeeld  

door een voor hen bekende en deskundige jury.  Uit deze 6 voorlezers komt een 

Schoolwinnaar welke onze school mag vertegenwoordigen bij de gemeentelijke 

ronde in januari/februari.  Na nog enkele rondes is eind mei de landelijke finale… Wie weet…!? 

  
 

Techlab Club 

Er is nog plek bij de TechLab Club! 

 In september is de TechLab Club voor kinderen van 8 t/m 12 jaar weer van start gegaan in 

Bibliotheek Gennep. En er is goed nieuws! De TechLab Club heeft nog plek voor meer kinderen die 
dol zijn op technologie!  
  
De TechLab Clubleden zijn de aankomende weken fanatiek aan de slag met 3D ontwerpen, printen 
en ervaren met een echte VR-bril. Later in het jaar duiken zij in de wereld van robots. Robots 
bouwen, besturen, programmeren en wie weet wel een robot-battle en/of drone battle.   
  
De TechLab Club is een plek waar kinderen kunnen ontdekken, leren en doen. Iedere dinsdag wordt 
er 1,5 uur gewerkt met uitdagende materialen waarmee kinderen de nieuwste technologieën leren 
én waarmee ze kunnen bouwen en creëren. 
  
Wil uw kind een keertje gratis komen kijken? Stuur een mail naar techlab@biblioplus.nl. 

  
Meer informatie over de TechLab Club is hier te vinden: 
www.biblioplus.nl/techlabclub  

Kinderboekenweek 
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Hoera de Kinderboekenweek komt er weer aan!  
 
Van 6 oktober t/m 17 oktober staan kinderboeken bij ons op school 
centraal. Dit jaar rond het thema ‘Worden wat je wil’. 

 
Het maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan komt, goed bent in 
rekenen of juist in tekenen, vier jaar oud bent of al tien jaar, ieder kind kan 
worden waar het van droomt. Beroepen als astronaut, dokter of kok… 
kinderen spelen vaak na wat ze willen worden. Of ze worden geïnspireerd 
door hun idolen of helden: een bekende zangeres, voetballer of YouTuber. 

Kinderboeken zijn een onuitputtelijke bron om over beroepen na te denken of te fantaseren.  
 
Kinderboekenweek op 't Diekske 

Op woensdag 6 oktober start de kinderboekenweek met als thema ‘Worden wat je wil’.  
De opening van de kinderboekenweek vieren we om 08.30u gezamenlijk op het schoolplein.  

Als je al weet wat je later wilt worden, mag je in deze kleding naar school komen. Maar ook als je het 
nog niet weet, mag je verkleed naar school komen. 

Op vrijdag 15 oktober organiseren we een beroepenmarkt voor de kinderen. Wil jij als ouder iets 
komen vertellen en laten zien over je beroep? Meld je dan vóór woensdag 6 oktober aan voor de 
beroepenmarkt. Dit kun je doen door een mailtje te sturen 
naar m.vandenberg@lijn83po.nl.  
Vermeld hierin over welk beroep je wilt gaan vertellen. 
 
De beroepenmarkt duurt van 12.45 tot 13.45 uur. Er zijn vier rondes van 15 minuten 
waarbij je steeds aan een klein groepje iets over je beroep vertelt/presenteert. 
 
Tijdens de Kinderboekenweek 2021 kun je alles worden wat je wil en alvast dromen over 
later! 
Daar kunt u natuurlijk ook thuis mee aan de slag. Maak een voorleesdate met opa of 
oma, lees extra veel voor of bezoek de bibliotheek. Kijk voor meer informatie op  
www.biblioplus.nl/kinderboekenweek 
 
Geef een boek cadeau!  
Bij aanschaf van een leuk boek (min. 10 Euro) krijgt uw kind het Kinderboekenweekgeschenk cadeau.  
 
Dit jaar het boek ‘Tiril en de toverdrank’ van Bette Westera. 
 
Het Kinderboekenweek prentenboek ‘Dromer’ van Mark 
Janssen is speciaal voor jonge kinderen geschreven en 
tijdens de Kinderboekenweek voor een klein bedrag te koop 
bij de boekhandel.    
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Beestenboel 
In groep 3/4 werken we deze periode aan het thema beestenboel. En daar hebben 
we ook van alles bij gemaakt! Zo maakten we zelf dieren van wc-rolletjes en ook 
tekenden alle kinderen hele mooie giraffen! Groep 3 heeft ook gewerkt aan een 
woord-web over dierentuindieren, huisdieren en boerderijdieren. En omdat we nog 
niet alles kunnen schrijven hebben we ze getekend.  
 

 

  



 

Bericht van de MR 

 
Beste ouders, verzorgers,  
Op 28 september j.l. heeft er weer een MR vergadering plaatsgevonden.  
Dankzij de huidige versoepelingen rondom COVID-19 weer "gewoon" op school.  
Tijdens deze vergadering zijn diverse zaken besproken, waaronder: 

 Het jaarverslag schooljaar 2020-2021  
 Het jaarplan schooljaar 2021-2022 
 Het werkverdelingsplan 2021-2022 

Wist u dat… 
… De MR-vergadering ( meestal) openbaar is. Mocht u geïnteresseerd zijn dan kunt u altijd 
aanschuiven tijdens een vergadering. Een mooie manier om te zien of deelname aan de MR iets voor 
u is.  
De vergaderdata (onder voorbehoud van wijzigingen) voor het komende jaar zijn: 

Vergadering 2 20-01-2022 

Vergadering 3 07-04-2022 

Vergadering 4 23-06-2022 

 
Met vriendelijke groet, De MR 

 

Kokkerelli Kids Proef 
 
Op school hebben we een flyer gekregen om deel te nemen aan de 
‘Kokkerelli Kids Proef’.  
Wij (Tamar & Esmee) hebben hier aan meegedaan.  
 
Je moest zelf een gerecht bedenken en daar een foto van maken. Die 
moest je opsturen naar Brightlands  

                Cooking University for kids, dat is  een  
                                                      Kinderuniversiteit om kok te worden. 
 
 
Van de 35 inzendingen is ons gerecht doorgegaan naar de  halve finale, met nog 7 anderen 
gerechten.  
 
Het was in Venlo bij Villa Flora; 4 gerechten  gingen door naar de finale en… wij zijn ook door!!! 
 
Over 2 weken is de finale en dan wint 1 iemand de wedstrijd. Dat gerecht komt in meerdere 
restaurants op het kindermenu. En je komt zelfs op het jeugdjournaal! Tamar & Esmee, groep 8 



 

Jeugdfonds Sport & Cultuur 
In Nederland groeien gemiddeld 2 à 3 per klas op in een gezin met geldzorgen. 
Zij kunnen niet op voetbal, streetdance, judo of muziekles. Deze kinderen 
sporten en spelen vaak alleen. Jeugdfonds Sport en Cultuur helpt kinderen van 
ouders met een smalle beurs in de gemeente Bergen. Zij betalen de contributie 
of het lesgeld voor deze kinderen en jongeren. Een tussenpersoon, zoals 
Stichting Leergeld, Team Toegang van de gemeente, een leraar of hulpverlener, 

kan u hiervoor aanmelden. Jij kunt dit zelf niet doen. De bijdrage voor sporten is maximaal 225,00 
euro per kind (tot 20 jaar) per jaar. Soms mag een deel van het geld besteed worden aan 
sportkleding of andere sportspullen. De bijdrage voor culturele activiteiten is maximaal 425,00 per 
kind (tot 18 jaar) per jaar. Het geld wordt rechtstreeks betaald aan de vereniging of instelling. Voor 
het kopen van spullen, zoals sportkleding, krijgt u een waardebon. Kijk voor meer informatie op 
www.jeugdfondssportencultuur.nl 

Sporten en spelen doe je niet alleen, dat doe je samen. Elk kind verdient het om mee te doen. 

Diplomazwemmen A en B 
De gemeente Bergen vindt het belangrijk dat alle kinderen kunnen zwemmen, ook als hun ouders 
geen zwemlessen kunnen betalen. Als je als (ouder)s een laag inkomen hebt, dan kun je een 
aanvraag doen bij de gemeente voor diplomazwemmen A en B. Meer informatie vind je in de 
volgende link: https://www.bergen.nl/rondkomen. 

Voor hulp of vragen kun je terecht bij een van de medewerkers van de gemeente Bergen. Zij zullen 
jou in contact brengen met desbetreffende personen. info@bergen.nl / (0485) 34 83 83. 

 

Kinderpostzegelactie 2021 

Voor kinderen, door kinderen. Elk jaar gaan zo’n 140.000 kinderen langs de deuren om verschillende 

producten – waaronder kinderpostzegels – te verkopen. Ze zamelen daarmee geld in om kinderen 

kansen te geven op een betere toekomst. En dat al generaties lang. De Kinderpostzegelactie wordt 

dit jaar voor de 73e keer gehouden en daar zijn we best trots op! 

De actie is van woensdag 29 september t/m woensdag 6 oktober. 

Ook de kinderen van groep 7 en 8 van onze school doen hieraan mee! 

De kinderen kunnen kinderpostzegels verkopen, maar natuurlijk ook 

kaarten voor de feestdagen en andere leuke producten zoals 

bloembommetjes, een shopper en blikjes met vrolijke Gorgel-pleisters. 

Daarnaast kan er dit jaar ook weer gekozen worden voor een eenmalige 

donatie. 
 

 

http://www.jeugdfondssportencultuur.nl/

