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Wist u dat
… u de nieuwsbrieven en schoolgids in de digitale boekenkast op het ouderportaal kunt vinden?
… in de schoolgids ook praktische informatie (waaronder het vakantierooster) is opgenomen?
… vanaf 5 september informatie van de jaargroep van uw kind terug te lezen is op het ouderportaal?
… vanaf 1 oktober de foto’s van voorgaande schooljaren van het ouderportaal verwijderd worden?
Duik met een boek de zomer in
Evenals vorig schooljaar hebben wij weer mee gedaan met het project "Duik met een boek de zomer
in". Dit is een project om kinderen te stimuleren in de vakantie te blijven lezen. Voor de zomervakantie hebben de kinderen een poster meegekregen waarop zij konden invullen welke boeken zij
hebben gelezen in de vakantie. Deze poster kunnen de kinderen
inleveren tot en met dinsdag 4 september. Mocht uw kind de poster
kwijt zijn, dan mag het ook op een papier geschreven worden. Op
donderdag 6 september is er om 13.00 uur een leuke activiteit gepland
voor de deelnemers. Hopelijk worden er heel veel posters ingeleverd.
Reminder
Maandag 17 september hebben we studiedag en zijn alle kinderen vrij!
Kinderpostzegelactie
Voor kinderen, door kinderen, dat is het motto van de Kinderpostzegelactie. Elk jaar zetten
duizenden kinderen zich in zodat andere kinderen het beter krijgen. De missie van Kinderpostzegels
is dan ook helder: we geven kinderen kansen op een betere toekomst! Dit jaar zullen ook de
kinderen van onze school langs de deuren gaan om postzegels en andere leuke producten te
verkopen. Vanaf woensdag 26 september t/m 3 oktober kunt u ze verwachten.
Teachers 4 Teachers
To meet, to connect, to learn
Teachers 4 Teachers is een organisatie
van vrijwilligers met als doel de
onderwijsontwikkeling in Kenia te
bevorderen. Onderwijsgevenden uit Nederland en Kenia worden hiertoe met elkaar in contact
gebracht. Ongeveer 320 scholen, in de kustprovincie Kwale ten zuiden van Mombasa, nemen aan dit
project deel. In Kenia wordt nauw samengewerkt met de regionale Keniaanse overheid, die het
programma heeft opgenomen in haar onderwijsprogramma. In Nederland ondersteunen een aantal
schoolbesturen, waaronder Lijn 83, het werk in Kenia financieel en door personele inzet.
Twee keer per jaar organiseert Teachers 4 Teachers een reis van 12 dagen naar Kenia, waarbij
leerkrachten en directeuren samen workshops geven aan Keniaanse collega’s. De komende
najaarsreis zal Marcella, namens Lijn 83, deelnemen. Dit betekent dat zij vanaf woensdag 26
september t/m maandag 8 oktober niet op ’t Diekske aanwezig is. Mochten er in die periode

dringende vragen zijn, kunt u natuurlijk altijd terecht bij de groepsleerkracht en/of Christianne.
Uiteraard zal Marcella na terugkomst haar ervaringen over leren in een andere cultuur, de waarde
van samenwerken en alle opgedane inspiratie met kinderen, teamleden en u als ouder delen.
Voorstellen aan…
Freek Wouters
Hallo allemaal. Mijn naam is Freek Wouters, ik ben 17 jaar (bijna 18) en ik woon
in Gennep. Ik zit in mijn examenjaar van de opleiding Onderwijsassistent op
Gilde Opleidingen in Venray. Ik loop vanaf woensdag 29 augustus elke
woensdag, donderdag en vrijdag stage in groep 5-6 bij Mariska en Henny. Ik
heb heel erg veel zin in het nieuwe schooljaar, waar ik ook weer veel van zal
leren! Ook ben ik erg benieuwd hoe het hier op school is. Ik heb er zin in! Als
jullie nog vragen hebben, komt u gerust naar mij toe! Groetjes Freek
Isis Elemans
Hallo allemaal! 
Ik ben Isis Elemans. Ik ben 18 jaar oud en ik woon in Gennep.
Ik doe de opleiding onderwijsassistente op het Gilde in Venlo. Ik zit nu in het 3e jaar. Dit is mijn
examenjaar.
Voor mijn opleiding loop ik stage tot het eind van het
jaar. Dat mag ik hier op deze school doen, in groep 7/8 bij
Michel. Ik ben er op de dagen: woensdag, donderdag en
vrijdag. In mijn vrije tijd ben ik graag bezig met mijn
paard en werk ik in de horeca. Als er nog vragen zijn, mag
je me altijd aanspreken. Ik heb er zin in!! Groetjes, Isis
Danique Ouwerkerk
Hallo, ik ben Danique Ouwerkerk. Ik loop dit hele jaar stage op basisschool ’t Diekske. Ik ben te
vinden in groep 6/7 bij meester Joep. Ik zal stage lopen op woensdag, donderdag en vrijdag.
Zelf zit ik ook op school. Ik volg de opleiding onderwijsassistent en zit nu in het laatste jaar. Ik ga de
maandag en de dinsdag naar school en de rest van de week loop ik dus stage. Nadat ik deze opleiding
heb afgerond ga ik nog 4 jaar de pabo volgen, om een volledige juf te worden.
Ik ben 18 jaar en woon in Gennep. Mijn hobby’s zijn fitnessen, films kijken en
shoppen. Maar mijn grootste hobby is met kinderen
omgaan. Ik vind het leuk om met kinderen van alle
leeftijden op te trekken.
Wat verwacht ik van dit jaar? Dat ik een ontzettende
leuke klas heb ( Waar ik nu al achter gekomen ben. ) en
dat ik veel lol met iedereen heb maar dat ikzelf er veel van leer maar dat
de kinderen ook van mij leren.

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
het verschil tussen conflict en ruzie.
Ook leren ze 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.
Wilt u meer weten over De Vreedzame School dan kunt u kijken op www.devreedzameschool.nl.
Unik
Met de intrek van UniK in ons schoolgebouw is het aanbod van voorzieningen in Afferden (en binnen
de gemeente Bergen) verder uitgebreid. Wij heten UniK van harte welkom en zien de samenwerking
positief tegemoet!
Persbericht
UniK start samenwerking met ’t Diekske en Kienderbenkske
UniK wil met nieuwe locatie klanten uit de omgeving opvangen
In Afferden hebben UniK, kinderdagverblijf ’t Kienderbenkske en basisschool
’t Diekske de handen ineengeslagen. Een mooie samenwerking. Bij UniK
geloven we in een wereld waarin iedereen meedoet en meehelpt. Ook als iemand een lichamelijke,
verstandelijke of gedragsmatige beperking heeft. Op onze nieuwe locatie biedt UniK specialistische
ondersteuning aan lokale kinderen vanuit een multidisciplinaire samenwerking. Door de handen
ineen te slaan en te werken in kleine ontwikkelgroepjes bieden we optimale ondersteuning aan de
kinderen uit de gemeente Bergen en omgeving.
Ook zal deze locatie tevens het verzamelpunt zijn voor onze lokale klanten die dagbesteding bij
ons afnemen. Wij ervan overtuigd dat het daadwerkelijk participeren in de maatschappij bijdraagt
aan het verhogen van de zelfredzaamheid van onze UniK- klanten. Daarom zorgen wij ervoor
dat onze klanten worden opgenomen als volwaardige medewerkers en voeren ze werkzaamheden
uit die er toe doen. Dit realiseren we samen met (maatschappelijk) ondernemers.
Kleine groepen
De nieuwe dagbehandeling is een aanwinst voor de omgeving. Waar de kinderen eerst verder
moesten reizen voor deze ondersteuning, worden ze nu begeleid in hun eigen vertrouwde omgeving.
In onze orthopedagogische dagbehandeling (OPD), buitenschoolse opvang (BSO) en
vakantiedagopvang staat het kind centraal. De ondersteuning die wij bieden vindt plaats in kleine

groepen en kinderen leren door te beleven. Begeleiding op maat hoort daarbij. Waar mogelijk
krijgen kinderen van het OPD ook schoolse vaardigheden aangeboden.
Samenwerking
Marcella van Wanroij, interim directeur basisschool ’t Diekske zegt het volgende over de
samenwerking met UniK “…Wat een kans om, in samenwerking met ’t Kienderbenkske, UniK en
basisschool ’t Diekske, een plek te bieden waar iedereen welkom is en ertoe doet! Kinderen met en
zonder beperking kunnen zich hier ontwikkelen, elkaar ontmoeten en leren met elkaar samen te
leven.” Ook voor kinderdagverblijf ’t Kienderbenkske is UniK een welkome aanwinst voor de
gemeente Bergen. “Fijn dat specialistische opvang nu ook dichtbij huis plaats kan vinden”. Aldus
Ruben Wijnen van ’t Kienderbenkske.
Iedereen doet mee
Bij UniK vinden we dat iedereen een plek verdient in de maatschappij. Daarom helpen we onze
klanten hun leven in te richten zoals zij dat willen. Voor onze jeugdige klanten vinden we het
belangrijk om samen met ouders te werken aan de ontwikkeling van hun kind.
Voor meer informatie:
OPD UniK, Locatie Afferden
Langstraat 6a
5851 BE Afferden

(088) 205 23 45
info@unik.nl
www.unik.nl

