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Welkom
Deze maand komen Lana van Beek, Rosalie en Kyano Smits bij juf Sandra, Fleur en
Loes in de groep. Rosalie (gr.1) en Kyano (gr.2) verhuizen van Cuijk naar Afferden en
zullen op 1 november op onze school beginnen. Wij wensen hen alle drie een fijne
tijd toe bij ons op ’t Diekske.
Jarig
Op 11 november is meester Michel jarig. Alvast van harte gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst!
Wist u dat
… u absenties via het ouderportaal aan de groepsleerkracht door kunt geven?
… het verlof via een formulier bij de directie aangevraagd dient te worden?
… meester Joep en meester Michel recht hebben op compensatiedagen?
Zij zullen deze dagen gedurende het schooljaar opnemen en worden hierbij vervangen
door juf Christianne of een invalleerkracht
Oudergesprekken
Woensdag 14 november ontvangen de kinderen uit groep 3 t/m 8 hun 1ste rapport. Donderdag 22 en
dinsdag 27 november voeren we hierover oudergesprekken. In het gesprek is er aandacht voor de
sociaal emotionele ontwikkeling, de werkhouding en leerresultaten (tot dusver) van uw kind.
Tijdens deze gespreksronde zijn álle kinderen van harte welkom om zelf ook bij het gesprek aanwezig
te zijn. Dit, in tegenstelling tot voorgaande gesprekken waarbij alleen de kinderen van groep 6, 7 en 8
werden uitgenodigd. Het gesprek vindt dus plaats in bijzijn van ouders, de leerkracht én het kind. We
noemen dit het 3-gesprek.
Binnenkort ontvangt u 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 adviseren wij u om niet direct in te schrijven. Hiermee geeft u
ouders met meerdere kinderen de mogelijkheid gesprekken achter elkaar te plannen.
Nationale Voorleeswedstrijd in groep 7/8
Net als voorgaande jaren doet ook dit jaar ’t Diekske weer mee aan de
Nationale Voorleeswedstrijd, georganiseerd door de “Stichting Lezen.”
In de Kinderboekenweek zijn de klassenrondes voor de groep 7 en 8
kinderen geweest. Tijdens het lezen werd al snel duidelijk dat we ook
dit jaar weer een groep hele goede voorlezers in huis hadden! Nadat
alle kandidaten hun stukje hadden voorgedragen, werden de scores berekend.
De volgende kinderen zijn op grond van hun voordracht uit de bus gekomen en dus tot de
schoolfinale doorgedrongen: Suus Arts, Renske Roosengarten en Temir Aloui namens groep 7, Fleur
Ebben, Linus van Geffen en Gijs Drissen namens groep 8.
Deze schoolfinale zal plaatsvinden op 30 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…!?

De Vreedzame School blok 3 ‘We hebben oor voor elkaar’
In dit blok stimuleren we de kinderen om ‘oor
voor elkaar’ te hebben. De lessen gaan over
communicatie. Over ‘praten mét elkaar’ in plaats
van ‘praten tégen elkaar’. De kinderen leren wat
goed en slecht luisteren is. In tweetallen oefenen
de kinderen om naar elkaar te luisteren. De een
vertelt, de ander luistert. Goed luisteren kan je
zien aan oogcontact, knikken, actieve lichaamshouding en herhalen wat de ander
zei. De kinderen leren zich in een ander te verplaatsen. Ze leren dat het belangrijk is om goed naar
elkaar te luisteren en duidelijk te zeggen wat je bedoelt. Dit voorkomt dat er misverstanden en
conflicten ontstaan. Ze leren vragen stellen en samenvatten. Je laat daarmee zien dat je de ander
goed begrepen hebt.
We bespreken met de kinderen dat mensen op verschillende manieren naar dezelfde dingen kunnen
kijken. We spreken dan over het hebben van verschillende ‘gezichtspunten’. We kijken soms anders
tegen dezelfde dingen aan, omdat we verschillende ervaringen en gevoelens hebben en omdat we
uit verschillende gezinnen komen. Op deze manier leren we de kinderen met meningsverschillen om
te gaan.
In de bovenbouw leren de kinderen argumenteren en debatteren. Hierbij gaat het om het
verdedigen van een stelling, bijvoorbeeld
‘kinderen moeten op tijd naar bed’ of ‘iemand die
pest moet streng gestraft worden’. In groep 8
leren de kinderen over cyberpesten en wat ze
kunnen doen.
Ze leren over verschillen in communiceren via
sociale media en face-to-face.
Wilt u meer weten over De Vreedzame School
dan kunt u kijken op www.devreedzameschool.nl
In Blok 2 ‘We lossen conflicten zelf op’ hebben
de kinderen geleerd:








Om een conflict zelf goed op te lossen.
Om win-win oplossingen te bedenken.
Om het stappenplan PRAAT HET UIT toe
te passen.
Om zich bewust te zijn van hun eigen
manier van reageren op een conflict.
Rood agressief, je bent boos en
wordt driftig.
Blauw weglopen, je zegt niet wat je
ervan vindt.
Geel
stevig, je komt op voor
jezelf.
Om na te denken over de druk van de groep
en het hebben van een eigen mening.
Hoe om te gaan met kritiek.

De Vreedzame School; mediatoren
Door middel van De Vreedzame School willen we graag dat alle kinderen zich betrokken en
verantwoordelijk voelen. Kinderen en leerkrachten leren hoe je constructief met conflicten om kunt
gaan. Hierbij worden ook leerlingen uit groep 7 en 8 opgeleid tot leerling mediator. Zij helpen bij het
oplossen van conflicten. Daarnaast helpen mediatoren ook om te kijken of het spelen op de
speelplaats op een fijne manier gebeurt en of ze kinderen ergens mee kunnen helpen.
Bij het oplossen van conflicten is het goed om te weten dat de mediatoren een neutrale rol innemen;
ze kiezen geen partij. Ze zorgen er wel voor dat de kinderen zelf oplossingen bedenken om het
conflict op te lossen. Het is prachtig om te zien, hoe goed kinderen dat kunnen
leren en hoe ze groeien in die rol en de daarmee gegeven verantwoordelijkheid.
De leerlingen uit de groepen 7 en 8 hebben voor de herfstvakantie aangegeven of
ze graag mediator willen worden. De leerlingen die hiervoor hebben gekozen gaan
in november starten met hun training tot mediator. Hierna zullen zij tijdens de
pauzes ingezet worden als mediator.
Creadag 9 november
Vrijdag 9 november is er een creadag.
Op deze dag worden er verschillende workshops georganiseerd, zoals muziek, koken, bloemschikken,
kleien en nog een aantal andere. De kinderen hebben al een workshop gekozen. De onderbouw is
van 9.00 – 11.15 uur aan de beurt en de bovenbouw van 11.30 – 14.00 uur. De kinderen komen wel
gewoon de hele dag naar school.
U heeft al een mail ontvangen om u op te geven om te helpen.
Hopelijk is het intekenen via de lijst gelukt. Mocht dit niet zo zijn en
wilt u toch graag komen helpen, dan kunt u voor 28 oktober nog een
mail sturen naar m.driessen@diekske.nl. Graag even aangeven of u bij
de onder- of bovenbouw wilt helpen.
We verwachten dat het een gezellige, creatieve dag gaat worden!
Ingezonden berichten
Teachers 4 Teachers
Samen met 38 enthousiaste onderwijsmensen mocht ik (juf Marcella) vanaf 26 september t/m
7 oktober op reis naar Kenia. Wat een groot geluk! Vanaf het moment van aankomst tot vertrek heb
ik (onder de vlag van Teachers4Teachers) samen met Keniaanse en Nederlandse collega’s mijn
bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van ieders professionaliteit. Dit, onder het motto:
'To meet, to connect, to learn'. Allereerst door met een groep collega directeuren, tijdens
workshopdagen, ervaringen uit te wisselen rondom actief leren. Voortgezet door het afleggen van
schoolbezoeken, waarbij het accent lag op coaching op de werkplek. Een bijzonder mooie en
indrukwekkende ervaring, waar ik met een grote glimlach aan terug denk! Ook al leven we in een
ander deel van de wereld, wat blijken we toch ook veel gemeenschappelijk te hebben!
Middels foto’s en filmpjes heb ik de kinderen op school verteld over mijn ervaringen in Kenia, heel
veel goede vragen beantwoord én hen verrast met een handgemaakt, Afrikaans stuk speelgoed.
Wilt u meer weten over mijn reis, loop gerust even binnen of vraag uw zoon/dochter om over Kenia
te vertellen.

De Talentenshow
We hebben op 12 oktober om 12.30 uur, op basisschool ‘t Diekske
een talentenshow gehouden. Met als presentatoren Lotte, Hailie
en Freek en als dj Bo. Groep 7/8 met Miljoenenjacht met de
reclames. Van Jasmijn-Esmee-Renske-Noa-Donja, deze dames
hebben een dansje met een reclame van hertog ijs gedaan en
daarna de jongens van de acrobatiek en die hadden enge maskers
op, daarbij hoorden: Len-Jelle-Gies-Gijs-Stef.
Van groep 5/6 hadden Bram-Storm-Jovanni-Thijmen-Sam
tekeningen laten zien en de tekeningen waren heel mooi. Groep 3/4 die op het liedje KISSES &
DANCING’ dansten. De kinderen waren Indy-Robyn-Sterre-Xanne en Aline. Van groep 6/7 hadden
Indi & Nikky ritmisch acrobatiek op het nummer Perf van baby Ariel, ze deden radslagen en
handstanden. Van groep 5/6 deden Suus-Iza-Janne-Tamar-Hannah-Esmee mee. Ze dansten met hun
hoofden in de wolken. Over hoofd in de wolken gesproken, hun liedje heette hoofd in de wolken. Na
de pauze zong heel groep 1/2 een liedje en ze waren heel schattig. Van groep 6/7 hadden Puk en
Saharah een dansje op het nummer Rise. Van groep 3/4 hadden Dennis-Sam-Loek grapjes verteld en
ze waren heel grappig, en van groep 3/4 hadden Veerle-Valerie-Janne-Sophie-Aliya een dansje op het
nummer Timber. Van groep 5/6 deden Fenna-Jurre-Lynn mee. De dames waren de gitaristen en Jurre
was de drummer. Van groep 6/7 hadden Imme & Jente een dansje gedaan op 2002 van Anne-Marie.
Ze hadden twee boeken nodig en twee stoelen. Van groep 5/6 hadden Fenna-Yara-Stevie een dansje.
Ze dansten op het liedje talk about love van Guusje. Dit was het verslag van de super gave
talentenshow. Donja & Renske, Groep 7
Naar de boerderij
Janne heeft een prijs gewonnen op het Agrifestijn. Ze had zich ingeschreven en is toen uitgekozen.
De prijs was een dagje met de klas naar de boerderij. Op dinsdag 2 oktober gingen we naar de
boerderij van Jan en Marja Valckx in Bergen. We hebben daar boter gemaakt, een rondleiding
gekregen en een hooigevecht gehouden. We mochten de kalfjes en koeien voeren. Daarna hebben
we gezien waar ze de koeien melken. Ook waren er kippen.
Er waren helaas geen eitjes. We hebben een super leuke dag gehad.
Van Iza en Janne

Werkgroep Gezonde School
Hallo allemaal, wij willen ons graag even voorstellen.
Wij zijn de werkgroep Gezonde School en zijn samengesteld n.a.v. de ouderenquête over voeding die
vorig schooljaar gehouden is. Onze rol is samen brainstormen over hoe, wat en wanneer eten en
drinken voor de kinderen het gezondst, prettigst en meest motiverend is. In overleg met school
proberen we te komen tot een concreet plan, over wat er vanaf het nieuwe schooljaar wel en niet
gegeten en gedronken mag worden onder schooltijd. Hier zullen ook tussendoortjes en het
traktatiebeleid in meegenomen worden. Daarnaast hebben we nagedacht over de invulling van de
themaweek rondom Gezond Gedrag, welke in april van dit schooljaar staat gepland. In deze week
verzorgen we allerlei lessen en activiteiten omtrent voeding en gezond gedrag.
Mochten er ouders zijn die ideeën willen delen, dan kunt u via het ouderportaal een berichtje sturen
naar Marcella, t.a.v. de werkgroep Gezonde School.
Groetjes Wendy Burgers, Susan van Lieshout, Sandra Derks, Iveta Nuissl, Esther Pullens

Project “Ouders voor Lezen” en het Voorleeskwartiertje
Ouders voor Lezen
Ook dit jaar hebben we weer als ouders de gelegenheid om mee te doen aan het project “Ouders
voor Lezen” Dit project wordt ons aangeboden door Ingrid van Elst (leesconsulent bij BiblioPlus).
Al twee jaar hebben we een vast aantal ouders die één keer per maand bij elkaar komen en de
nieuwste en leukste kinderboeken extra kunnen lenen via Ingrid. De bedoeling van het project is om
voorlezen van kinderen te stimuleren.
Wij, die al een tijdje meedoen aan dit project, merken dat als je diversiteit in voorleesboeken hebt
het voorlezen ook voor jou als ouder veel leuker wordt. Wie kent het niet…je staat in een
boekenwinkel en je zoekt een leuk boek uit om aan je kind cadeau te geven… het boek heeft allemaal
prijzen gewonnen, dus dat zal wel leuk zijn…maar thuisgekomen en voorgelezen valt het boek je toch
erg tegen. Jammer!
Juist bij de uitwisseling van de boeken met de andere ouders, hoor je welk boek een succes was of
niet. Als er niks aan is, niet getreurd, je hebt het in bruikleen.
Ook kun je boeken met een bepaald thema of doel aanvragen bij Ingrid. Ga je bijvoorbeeld verhuizen
en wil je je kind voorbereiden, dan kan ze boeken meenemen met dit thema.
Tevens kun je tips vragen voor het voorlezen. Ben je een ouder waar het voorlezen moeizaam gaat,
dan is dit project juist voor jou bedoeld, samen met Ingrid kun je op zoek gaan naar boeken die het
makkelijker maken voor je of aantrekkelijker voor je kind.
Voor wie is het project bedoeld? Voor alle ouders van kindjes in groep 1 tot en met 3.
Wanneer komen we bij elkaar? Tot nu toe meestal op vrijdagochtend om 8.30, één keer per maand.
Ingrid stuurt je dan een mail met de volgende data.
Waarom is het project er? Kinderen die veel worden voorgelezen of zelf lezen kennen meer
woorden en scoren beter op de toetsen. Ze zijn beter in begrijpend lezen, spelling en schrijven.
Kinderen van ouders die zelf lezen en die met hun kind praten over boeken komen verder in het
onderwijs.
Waar kun je je aanmelden?
1.
2.
3.

Ingrid van Elst (leesconsulent bij BiblioPlus); i.vanelst@biblioplus.nl
Bij de bibliotheek op school (bij Ben Arts of Susan van Lieshout) door je emailadres achter te laten.
Bij de juffrouw van je kind.

*******************************************************************************

Voorleeskwartiertje
Dit school jaar gaan we tevens voorleeskwartiertjes organiseren in groep 1 en 2, in samenwerking
met ’t Kienderbenkske. We willen dit één keer per maand gaan doen. We nodigen alle ouders,
grootouders of oppassen uit om het eerste kwartier je kind voor te lezen in de klas. Dit kan met
boeken van school of eigen meegenomen boeken van thuis.
Een planning voor het voorleerkwartiertje volgt zo snel mogelijk.
Voor meer vragen kun je altijd terecht bij:
Ingrid van Elst (leesconsulent bij BiblioPlus) of Susan van Lieshout (moeder van Milo en Aline).

Halloween komt naar Afferden!
In Afferden wordt een nieuw kinderevenement opgericht.
Halloween begint de laatst jaren steeds meer te leven in
Nederland. De winkels liggen er vol mee en pretparken en
scholen spelen ook steeds meer in op deze feestdag die
vanuit Amerika is overgevlogen. Het “Halloween Kids Event
Offere” vindt plaats op zaterdag 3 november om 16.00 uur
bij ‘Partycentrum Kubbus’ en zal bestaan uit een
griezelkinderdisco,
een
echt
spookhuis,
een
griezelspringkussen, een mummie-knutselhoek en een
waarzegster. Ook de ouders kunnen een dansje doen onder
het genot van een hapje en drankje en misschien durven ze
zelf het spookhuis te doorkruisen.
Kinderen betalen €2,50 entree in de vorm van een ‘gruwelijk
lekker-bon’; met deze bon krijg je een
heksendrankje en gruwelijke hapjes.
‘Halloween Kids Event Offere’ is officieel als
nieuwe werkgroep aangesloten bij stichting ‘Oranje Comité KVW Afferden’ met
name door het enthousiaste initiatief van een paar moeders van onze school: Lizzy
Peters, Inge Koenen, Jessica Nienhuis en Jenna Brouwers.
Kidsrun Maasduinenloop

