
 

Wist u dat…... 
... dit nu echt de laatste nieuwsbrief van het kalenderjaar is. 
…. er op maandag na de vakantie weer een luizenscreening plaatsvindt. 
…. we iedereen fijne feestdagen, een gelukkig nieuwjaar en natuurlijk een hele fijne vakantie         
     wensen. 
  
 
Welkom 

Deze maand komen Hannah Claessens, Levi Koninkx, Eliza Cornelissen, Evy Ebben 
en Lot Koenen bij juffrouw Sandra en Fleur in de groep. Ook in groep 7 van 
meester Joep mogen we een nieuwe leerling, Joey Looman, welkom heten. We 
wensen alle kinderen een hele fijne tijd toe bij ons op ‘t Diekske! 

 
 
Jarig 
Op 9 januari  is juffrouw Fleur jarig. Alvast gefeliciteerd en een fijne dag gewenst!  
 
 
 
Kinderpostzegelactie 

 
De kinderen van groep 7 zijn enthousiast aan de slag gegaan met 
de verkoop van kaarten en postzegels voor de 
kinderpostzegelactie. Als blijk van waardering voor het 
fantastische bedrag dat ze opgehaald hebben, ontving de school 
een certificaat waarin we als superschool met zilver zijn 
bestempeld. Met deze actie hebben we namelijk € 3.095,92 
opgehaald.  
Mede door deze mooie opbrengst, kan de stichting 
“Kinderpostzegels: Voor kinderen, door kinderen” dit jaar weer 
400.000 kinderen in het binnen- en buitenland helpen aan een 
goed thuis.  
 
Onze complimenten voor de inzet van de leerlingen van groep 7:  
  

                                            Super goed gedaan! 
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Inspectiebezoek 
Onze school is donderdag 29 november bezocht door inspecteur Eric van Baarschot. Het bezoek aan 
’t Diekske is onderdeel van het vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen, met als doel antwoord te 
krijgen op de vraag: ‘Is de sturing (vanuit het bestuur) op kwaliteit op orde en is er sprake van 
deugdelijk financieel beheer?’ Om hier antwoord op te krijgen, worden er verschillende onderzoeken 
uitgevoerd waaronder het verificatieonderzoek op ’t Diekske. Daarbij heeft de inspecteur zich gericht 
op de standaarden: zicht op ontwikkeling, didactisch handelen, resultaten en kwaliteitscultuur. Aan 
de hand van deze standaarden wordt onderzocht hoe het bestuur stuurt op het voorgenomen beleid 
en of dit herkenbaar terug te zien is in de school. Belangrijkste thema’s daarin zijn: eigenaarschap (op 
leerling- en leraar niveau), professionele leergemeenschappen (lerende organisatie), op maat 
(gepersonaliseerd leren), brede talentontwikkeling (21st eeuwse vaardigheden). De inspecteur heeft 
alle klassen bezocht en uitgebreid gesproken met de leerlingenraad, de interne begeleider, directeur 
en het team. De bevindingen en aanbevelingen voor ’t Diekske zijn vastgelegd in een rapportage, 
welke aan het bestuursrapport wordt toegevoegd.  
 
De belangrijkste bevindingen en aanbevelingen zetten we hier voor u op een rij: 
Zicht op ontwikkeling 
Tops  
De leerlingen worden gezien en gevolgd in hun ontwikkeling. 
De analyse, evaluatie en ondersteuning zijn grotendeels op orde. 
Het team werkt met een plannend aanbod met toetsen, leerlingenwerk en (individuele) gesprekken 
met leerlingen. 
De leerlingen met een ontwikkelingsperpectief worden prima bediend door de school. 
Het gedrag en de sociaal-emotionele ontwikkeling wordt gevolgd met een landelijk genormeerd 
instrument. 
 

Tip 
Het aanbod bij leerlingen die extra begeleiding nodig hebben concreter beschrijven in groepsplan. 
Verdiepingsslag in analyse leerresultaten. 
 
Didactisch handelen 
Tops 
Het didactisch handelen van leerkrachten is voldoende. 
Vanuit een goed pedagogisch klimaat en op basis van een breed aanbod stellen de leraren de 
leerlingen in staat tot leren en ontwikkeling. 
Het versterken van eigenaarschap is volop in ontwikkeling. 
 

Tip 
De doorgaande lijn in zelfstandigheid en samenwerken met elkaar afstemmen. 
 
Onderwijsresultaten 
Tops 
De eindopbrengsten zijn (ruim) voldoende. 
De uitslag is bij veel leerlingen passend bij het schooladvies. 
De sociale leerresultaten en veiligheidsbeleving van de leerlingen zijn op orde. 
Er heerst een goed pedagogisch klimaat. 
 

Tip 
Pronk met de sociale leerresultaten en de veiligheidsbeleving van de leerlingen! 
 
 



 

Kwaliteitscultuur 
Tops 
De kwaliteitscultuur is van voldoende niveau. 
Het team is hecht, trots en voelt zich verantwoordelijk. 
 

Tip  
Versterken van de professionele dialoog. 
Maak gerichte keuzes, stel prioriteiten en beschrijf deze met realistische en haalbare doelen. 
 
Wij kijken als school terug op een prettig bezoek. De inspecteur heeft benadrukt dat we overall prima 
bezig zijn, het aanbod en het pedagogisch klimaat op school goed zijn én dat we daar met z’n allen 
TROTS op mogen zijn!!!  
Als beoordeling hebben we een (ruime) voldoende gekregen! 

 

 
  



 

Vervanging 

Ook op onze school komt het natuurlijk voor dat leerkrachten vervangen moeten worden vanwege 
ziekte of verlof. Als school kunnen wij hiervoor een beroep doen op de Vervangerspool. Echter 
vanwege een tekort aan leerkrachten, is het niet meer vanzelfsprekend dat er bij ziekte of verlof een 
vervanger ingezet kan worden. Uiteraard proberen we telkens een goede oplossing te vinden. Zo kan 
het voorkomen dat een groep verdeeld wordt over de andere groepen. Mocht er meerdere dagen 
geen vervanger beschikbaar zijn, kan het ook voorkomen dat we moeten besluiten om kinderen thuis 
te laten. Uiteraard wordt er alles aan gedaan om zo’n situatie te voorkomen. Mocht het toch zo zijn, 
hoort u dat van ons en hopen we op uw begrip en medewerking. 
 
 
Meeloopdag Elzendaalcollege Boxmeer 
Op woensdag 28 november hebben wij meegelopen met Elzendaalcollege Boxmeer van 9:00 tot 
11:30. We kregen allemaal nummers en dan zat je dus bij een paar kinderen van jouw klas en ook bij 
kinderen van andere scholen. We kregen ook allemaal een lesrooster. Dan had je dus vakken zoals: 
wiskunde, persoonlijke ontwikkeling, design en innovation. Je kon ook kiezen om een les Latijns en 
Grieks te volgen en dat hebben uiteindelijk ook 5 kinderen uit onze klas gedaan. 
Bij persoonlijke ontwikkeling ging je aan de slag met je groep om meer van elkaar te weten te komen 
en ook dingen doen zoals spellen met je groep om hechter te worden met elkaar.  
 
Bij  wiskunde hebben we kubussen gemaakt en een lijngrafiek en dan kwam daar een vorm uit en dat 
was dan Phineas van het kinder-tv-programma Phineas and Ferb.  
Bij Design en Innovation gingen ze op computers werken met een programma dat heet catchen en 
dan moesten ze een huis ontwerpen. 
 
Bij Latijn en Grieks moesten we onze namen in het Latijn schrijven en dan moest  je docent die je 
toen had je naam raden en daarna moest je ook nog woorden in het Latijn schrijven zoals: kriskras, 
goeiemorgen enzovoort. 
Nawoord: Wij hebben een hele leuke ochtend gehad bij Elzendaalcollege Boxmeer.  
Groetjes  
Fleur & Jolanda 
Groep 8 

 
EXPOSITIE JUDITH BOS (groep 8) 

 
Dinsdag 18 november is mijn expositie geopend. In de expositie zitten schilderijen en daar liggen 

plaatjes bij met informatie erop. Eerst liet ik het alleen in de klas zien tot de meester met het idee 
kwam om de schilderijen die bewonderd werden te exposeren en dat 

vond ik goed. Ik ben er nu wel trots op dat ik mijn eigen expositie 
heb. 

 

Inloopochtend 
Wordt uw kind tussen nu en 1 augustus 2020, 4 jaar? Kom dan op 
donderdag 31 januari, tussen 11.00 en 12.00 uur, samen met uw 
zoon of dochter een kijkje nemen op basisschool ‘t Diekske. Wij laten u graag de school zien, 
beantwoorden uw vragen en geven u de gelegenheid uw kind in te schrijven als leerling van onze 
school. Uiteraard is het die ochtend ook mogelijk een kijkje te nemen bij ’t Kienderbenkske en Unik. 
U bent van harte welkom!  



 

 
De Vreedzame School 
 
De Vreedzame School:  Blok 4 ‘We hebben hart voor elkaar’  
Dit blok gaat over gevoelens. Om kunnen gaan met gevoelens is van groot belang voor een positief 
klimaat in de klas en in de school. De Vreedzame School streeft naar een klimaat waarin iedereen 
zich prettig voelt en waarin kinderen “hart voor elkaar “ hebben, d.w.z. dat ze met respect omgaan 
met elkaar. Dat gaat gemakkelijker als kinderen in staat zijn hun gevoelens te benoemen en zich in de 
gevoelens van anderen te verplaatsen. Kinderen zijn dan beter in staat om conflicten positief op te 
lossen.  
Om met elkaar over gevoelens te praten, is het van belang dat de 
kinderen zich veilig voelen in de groep; tegelijkertijd bevorderen deze 
gesprekken de veiligheid in de groep. Er ontstaat een vertrouwde 
sfeer. Uiteraard houden we er rekening mee dat niet elk kind even 
gemakkelijk over zijn of haar gevoelens praat. We willen kinderen de 
ruimte geven om zelf te kiezen wat ze over hun gevoelens kwijt willen. 
We leren de kinderen dat ze mogen “passen”. 
 
We hebben het over gevoelens als boos en verdriet. We bespreken 
wat het betekent als iemand wordt buitengesloten. De kinderen leren 
herkennen wat hen boos maakt en hoe ze hun boosheid uiten. Ze leren 
dat “afkoelen” belangrijk is om een conflict te kunnen oplossen.  
 
Verder gaat het in blok 4 over blij zijn, tevreden zijn, over opkomen voor 
elkaar. De lessen gaan  over dingen die je leuk vindt en waar je blij van wordt. Aan het eind van blok 
4 bedenken de kinderen een  les, die voor iedereen leuk is.  Ze bereiden de les zo veel mogelijk zelf 
voor en verzorgen de les. Na afloop staan de kinderen stil bij de vraag of iedereen een leuke les heeft 
gehad en worden zo mogelijk afspraken voor een volgende keer gemaakt. 
 
 
  
Tip voor thuis 
Geef uw kind eerst de gelegenheid om af te koelen voordat u een conflict gaat uitpraten. 
Bespreek wat je kan doen als je boos bent: 

- gemeen terug doen 

- de ander z’n zin geven, je terugtrekken,  

- weten wat je wilt, rekening houden met wat jezelf wilt en wat de ander wilt. 
 

Stimuleer de laatste manier; dat heeft de grootste kans op een positieve oplossing. 
 
 
 



 

 
INGEZONDEN STUKKEN 
 
Om de bijlage in de link te openen, dubbelklik op de blauwe link. Er verschijnt dan een nieuw scherm onderaan de pagina. 
Vervolgens nogmaals control/enter op de blauwe link. Er wordt gevraagd of u dit bestand wilt openen, waarna u op OK kunt 
drukken. In de nieuw geopende pagina kan op alle oranje woorden vervolgens nog doorgeklikt worden voor verdere 
informatie. 

Tips voor in de kerstvakantie  

 

Het is bijna zover! De kerstvakantie begint over een paar dagen en dan is het tijd om even helemaal 

te ontspannen. Misschien ga je wel op vakantie, of blijf je juist lekker thuis. Om de feest- en 

vakantiedagen goed door te komen, hebben we een aantal tips voor je op een rijtje gezet in een 

superleuke bucketlist. We wensen je hele fijne feestdagen en zien je graag volgend jaar weer terug 

als nieuwsbrieflezer!  
 
De knusse dagen rondom Kerst en Oud & Nieuw zijn een mooi moment om extra tijd door te brengen 

met je kind(eren). Heeft jouw kind ook een bucketlist voor in de vakantie? Of ben je nog op zoek naar 

een leuke invulling van de vrije dagen? We maken het je heel makkelijk en zetten de leukste doe-tips 

voor in de kerstvakantie op een rij. Download ‘m hier, print ‘m uit en hang ‘m ergens in huis op waar 

je ‘m goed kunt zien!  

 Bucketlist voor de kerstvakantie (pdf) 
  

NB Je kunt in de bovenstaande pdf ook meteen doorklikken op de oranje woorden voor verdere 
informatie. 

Bieb op school 
Op verzoek van meerdere ouders is er een extra openingsdag (de maandag) gepland voor de bieb.  
In onderstaand schema ziet u de openingstijden die gelden vanaf 07-01-2019. 
 
 

 



 

 

 

 
 
Gelieve onderstaande link te gebruiken om u aan te melden 
https://biblioplus.biblio-shop.nl/activiteiten/inschrijven/3761/een-probleem-komt-nooit-allen-
mensen-die-moeite-hebben-met-lezen-schrijven-en-rekenen-hebben-vaak-ook-problemen-op-het-
gebied-onderwijs-werk-en-geld 

https://biblioplus.biblio-shop.nl/activiteiten/inschrijven/3761/een-probleem-komt-nooit-allen-mensen-die-moeite-hebben-met-lezen-schrijven-en-rekenen-hebben-vaak-ook-problemen-op-het-gebied-onderwijs-werk-en-geld
https://biblioplus.biblio-shop.nl/activiteiten/inschrijven/3761/een-probleem-komt-nooit-allen-mensen-die-moeite-hebben-met-lezen-schrijven-en-rekenen-hebben-vaak-ook-problemen-op-het-gebied-onderwijs-werk-en-geld
https://biblioplus.biblio-shop.nl/activiteiten/inschrijven/3761/een-probleem-komt-nooit-allen-mensen-die-moeite-hebben-met-lezen-schrijven-en-rekenen-hebben-vaak-ook-problemen-op-het-gebied-onderwijs-werk-en-geld

