
 

Welkom 
Eind november zijn zowel Melle Kamps als Fenne van Putten bij juffrouw Sandra en 
Fleur in de groep gekomen. Deze maand zal ook Jade Swijghuizen in groep 1  
komen.  

Wij wensen hen alle drie een fijne tijd toe bij ons op ’t Diekske. 
 
Jarig 
Op 14 december is onze conciërge Lia jarig. Alvast gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst!  
 
Wist u dat 
….. de volgende creadag verplaatst is van 26 maart naar vrijdag 29 maart. 
….. u deze info ook terug kunt vinden in de agenda op het ouderportaal. 
 
 
Inspectiebezoek 

Donderdag 29 november heeft inspecteur Eric van Baarschot onze school bezocht. Na een bezoek 
aan alle klassen heeft hij gesprekken gevoerd met het team, interne begeleider, directie én de 
leerlingenraad. Er is gesproken over het pedagogisch klimaat, het didactisch handelen van de 
leerkracht, de leeropbrengsten en schoolontwikkeling.  

Het bezoek is onderdeel van het vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen, waarbij het zogenaamde 
verificatieonderzoek (zoals het onderzoek op ’t Diekske wordt genoemd) laat zien of de sturing op de 
kwaliteit door het bestuur van Lijn 83 ook in de praktijk werkt. Daarnaast is de kwaliteit van de 
school, op vooraf bepaalde standaarden, in beeld gebracht. Volgende week kunnen we het 
schoolrapport tegemoet zien, maar de inspecteur heeft al aangegeven dat we het goed doen én dat 
we TROTS mogen zijn op onze school! 

 
 
Ouderhulp 

Gedurende het schooljaar worden er verschillende activiteiten 
georganiseerd, waarbij hulp van ouders wenselijk is. Zonder ouderhulp zijn 
deze activiteiten zelfs niet mogelijk! Als school vinden we het dan ook heel 
fijn als er zoveel mogelijk ouders (of grootouders) een steentje bij willen 

dragen. Tijdig hulp vragen, maakt dit wellicht wat makkelijker. Vandaar dat u binnenkort een 
inschrijfformulier ontvangt, waarop alle activiteiten in de periode van januari tot aan de 
zomervakantie vermeld staan. We vragen u aan te geven bij welke activiteit u wel of niet kunt 
helpen. U ontvangt hierover bericht via het ouderportaal. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage! 
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Gymzaal 
We bemerken dat er enige onrust ten aanzien van de gymzaal is ontstaan. Geluiden die binnen de 
schoolraad en MR besproken zijn, waren o.a.; Welk standpunt neemt de school in ten opzichte van 
het accommodatiebeleid? Hoe staan we als school tegenover de huidige gymzaal?  
In de afgelopen periode zijn we hierover met alle werkgroepen uit het dorp in gesprek geweest. 
Standpunt van de school in dezen is, het behouden/realiseren van een gymzaal in Afferden!        
Echter, op welke locatie deze komt en op welke wijze deze bekostigd en onderhouden gaat worden, 
is niet aan ons. Uiteraard volgen wij wel alle ontwikkelingen en blijven we hierover in gesprek.                           
Nu het dak van de ‘oude’ gymzaal (eindelijk) gerepareerd is, kunnen de gymlessen voorlopig weer 
gewoon in de gymzaal naast de school gegeven worden.  
 
 
Sinterklaasfeest woensdag 5 december 
Op woensdag 5 december zal Sinterklaas samen met zijn Pieten een bezoek 
brengen aan onze school. Dit jaar komt hij weer op een bijzondere manier aan 
op het schoolplein. Ouders zijn van harte welkom om bij deze aankomst 
aanwezig te zijn.  
Vanaf 8.45 uur gaan we met de kinderen naar binnen, waar Sinterklaas een 
bezoek zal brengen aan elke groep.  
We willen u vragen op deze morgen geen auto’s aan de kant van de weg bij de ingang te parkeren. 
Dus graag op de parkeerplaats parkeren. 
Alvast bedankt voor uw medewerking. 
 
Pietenmiddag 

Afgelopen dinsdag liepen er wel heel veel pietjes rond 
op onze school!  Alle leerlingen van groep 8 waren een 
pietje en hadden erg leuke spellen bedacht voor de 
andere leerlingen van onze school. 

Er waren ook veel kinderen van de andere groepen die zich hadden verkleed als 
pietje (of als Sint) en dus was het een gezellige sint- en pietenclub bij ons op 
school.  
Alle kinderen hebben erg genoten van alle verschillende activiteiten: Pakjes 
omgooien, een doolhof, disco, kussengevecht, Spaanse blubber, Pakjesrace in 
de gymzaal, en nog veel meer. 
Met hulp van de WOD en heel veel hulpouders werd het een hele gezellige middag! Iedereen 
bedankt voor de hulp! De foto’s van deze middag zullen nog op het ouderportaal worden gezet. 

 
 
Fietsverlichtingsactie 
Op 20 november hebben wij (groep 3 t/m 8) fietsencontrole gehad. 
Er kwamen mensen naar school van VVN die hebben gekeken naar het zadel, stuur, lichten, remmen 
en reflectors. Het is veilig om je lichten aan te zetten in het donker en schemering. We krijgen in de 
klas ook verkeersles zodat we weten wat we moeten doen in het verkeer.  
 
Groetjes, Evi K. en Imme 

 



 

 
Meeloopdag Elzendaalcollege Gennep groep 8 

Woensdag 21 november. 
We liepen de school binnen en gingen 
naar het nummer dat wij van de 
meester hadden gekregen. Je kreeg 
één of twee begeleiders van die school. 
De groepen  waren verdeeld met andere 
scholen. We kregen een tas, een pen en een 

mapje voor je werkbladen. We volgden verschillende lessen die je ook krijgt als je echt 
op de school zelf zit. Aan het einde van de meeloopdag gingen we met zijn allen bij elkaar 
zitten om de dag te evalueren.  
 
Chloé & Judith, groep 8 
 
 
 
 
 
Meeloopdag Metameer Boxmeer groep 8 
Om half negen moesten we op Metameer zijn; we werden weg gebracht met de auto’s. Om kwart 
voor negen begon de eerste les, dat was een mentorles. Onze mentor was Saphira van Munster. We 
begonnen in een kring en eindigden weer in een kring, dat is iets wat ze op Metameer altijd doen. 
Onze klas bestond uit drie andere scholen en onze school. Onze tweede les was mens en natuur dat 
werd gegeven door Frits Pingen. Hierbij hadden we twee lokalen, in het eerste lokaal pakte meneer 
Pingen allemaal dieren, zoals hagedissen. Je mocht ze vast houden en aaien. De volgende les hadden 
we Frans dit werd gegeven door Ilona Hoebink, deze les gaven ze op een speciale manier, dat deden 
ze met de methode AIM. Alle woorden die we zeiden, beeldden we ook uit. Na Frans hadden we 
pauze, ze hadden het goed voorbereid want iedereen kreeg een appel en een pakje drinken. Onze 
volgende les was dance/drama, deze les werd helemaal in het Engels gegeven door Sophie Bläser. 
We moesten dansen met de andere kinderen van de anderen scholen. De laatste les was weer een 
mentorles. Deze les hadden we in het laatste lokaal. We sloten natuurlijk weer af in een kring en 
besproken de dag. 
 
Lotte en Hailie groep 8 

  



 

 
Natuurpad groep 6-7 en groep 7 
Vrijdag 16 november zijn wij met groep 6/7 en 7 op natuurpad geweest rondom Bleijenbeek.  
 
Eerst kregen we informatie over de geschiedenis van het kasteel. Daarna gingen we in vijf groepen 
op pad. De gidsen legden uit over verschillende bomen. We hebben allerlei dingen onderzocht. Met 
name van: bomen, mossen,  bladeren, schors ,eikels en dennenappels. We fietsten met een grote 
groep en dat ging super goed !!!!!  

 
Groetjes van Evi en Jente uit groep 6/7  
 
 
 
 
Creadag 
We hebben gekookt bij Kubbus, een toetje en pizza.  Vervolgens hebben we het opgegeten en het 
was lekker. Na de pizza hebben we zelf slagroom gemaakt. En we hebben gespeeld. 
En nu gaan we het hebben over het solderen. Het is net lassen maar dan zonder vonkje. En je moet 
heel geconcentreerd zijn. Je moet het doen met ijzerdraad. En nu gaan we het hebben over de 

.je moet het doen met een groen doek. En met computers doen; het kost veel werk. En nu computers
gaan we het hebben over het bloemschikken. Dat was ook ergens anders. Waar 
dat weet ik niet. Je kon zelf een boeketje maken. Zo mooi als je wilde. En nu gaan 
we het hebben over het kleien. Je kon verschillende kunstwerken maken. 
Superdepuper mooie kunstwerken, bijvoorbeeld een paard, vuurtoren, kat of 
toren. Super mooi. 
 
Jurre Boskamp en Sjuul Willems groep 5/6 

 
 

Hoi. Wij zijn naar  bloemschikken geweest. Je had bloemen en groen nodig. En een oase. Koken was 
bij Kubbus. En daar gingen ze pizza bakken en een toetje maken. En daarna op eten. En de muziek 
ging niet door! Er was ook . Daar moest je een ijzertje warm maken en het erop leggen. solderen
Je kon ook nog kleien. En dat dat was mooi!   EINDE 
 
Esmee en Yara groep 5/6 

  



 

 
 
INGEZONDEN STUKKEN 
 
VVN fietsverlichting 

Zeker overdag doen kinderen nooit uit zichzelf 
het fietslicht aan. Ze zien toch nog genoeg? Ze 
beseffen niet dat door anderen gezien worden 
veel belangrijker is. Maak met uw kind daarom 
de afspraak dat hij/zij het fietslicht in ieder geval 
aandoet als: 

 de straatverlichting aangaat; 
 andere fietsers het licht aanhebben; 
 de etalageverlichting gaat branden. 

Als kinderen meerijden in de auto, kunt u hen er op wijzen hoe slecht een fietser zonder licht te zien 
is. Doe dat regelmatig en het liefst in het donker ’s avonds en bij slecht zicht overdag.  

Door VVN afd. Bergen-Gennep-Mook zijn 97 fietsen van de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 op het 
schoolplein gecontroleerd. Een prima initiatief van de school om dat te laten doen. Maar, alleen het 
controleren van de deugdelijkheid van de fiets levert nog niet een gewenst gedrag op. De rol van de 
ouders en oudere broers en zussen is hierin zeer belangrijk. Geef het goede voorbeeld en wijs de 
kinderen vooral voor de komende periode op het belang voor henzelf om bij donker weer op tijd 
gezien te worden. 

Bij de fietscontrole werden de volgende 
gebreken het meest geconstateerd: de koplamp, 
het achterlicht, reflectoren (achter en in de 
wielen). Andere punten van aandacht: 
handvatten, remmen. Het onderdeel handvatten 
klinkt misschien vreemd, maar deze moeten 
goed vastzitten en mogen op de uiteinden niet 
kapot zijn. De afgesloten uiteinden zorgen 
ervoor dat bij een valpartij de metalen buis van 
het stuur geen verwondingen kan veroorzaken. 

 

Het resultaat viel ons niet tegen. Laten we elkaar helpen ongelukken te voorkomen. Maak van nul 
een punt! Alle kinderen hebben van VVN een reflecterende sleutelhanger in de vorm van een fiets 
ontvangen. 

Luuk Otten (november 2018,VVN afd. Bergen-Gennep-Mook) 



 

 



 

 


