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Wist u dat…...
….. de leerkrachten van ’t Diekske op vrijdag 15 maart a.s. meedoen aan de landelijke staking en
daarom de school op die dag gesloten is.
….. er na de vakantie weer een luizenscreening plaatsvindt.
……het vakantierooster voor het nieuwe schooljaar bekend is (zie verderop in deze nieuwsbrief).
….. we de gezondheid van onze kinderen allemaal belangrijk vinden.
….. we in de week van 8 t/m 12 april dagelijks in alle groepen aandacht zullen besteden aan gezond
eten en bewegen.
….. het programma voor die week er veelbelovend uit ziet en voorbereid wordt door een werkgroep,
bestaande uit ouders en school.
….. we u hier in de nieuwsbrief van april meer over zullen vertellen.
…… in de week van 11 t/m 15 maart weer de aanmelddagen voor de brugklassers plaatsvinden op
Metameer en Elzendaal Gennep en Boxmeer.
Jarig
Op 9 maart zijn zowel onze directrice Marcella als onze IB’er juffrouw Christianne
jarig. Op 26 maart is juffrouw Sandra jarig. Alvast van harte gefeliciteerd en een
fijne dag toegewenst!
Creadag 29 maart 2019
Vrijdag 29 maart is de tweede creadag van dit schooljaar. De opzet is hetzelfde als de
eerste keer.
Er zijn verschillende workshops zoals muziek, koken, bloemschikken, boerderijbezoek en
nog een aantal andere. De kinderen mogen ook nu weer een workshop kiezen.
De onderbouw is van 9.30 – 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. Lunch en pauze is van 12.15 tot 12.45 uur.
De ouders die helpen kunnen dan in de personeelskamer hun lunch nuttigen.
U heeft al een mail ontvangen om u aan te melden als ouderhulp. We verwachten dat het weer een
gezellige, creatieve dag gaat worden! De werkgroep creadag.
Vakantierooster 2019-2020
Het vakantierooster voor het nieuwe schooljaar is bekend. De vakanties zijn regionaal vastgesteld en
zijn dus voor alle scholen van onze stichting hetzelfde. De studiedagen worden door de school
ingevuld en worden vlak voor de zomervakantie bekend gemaakt.
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
2e Paasdag
Meivakantie
Hemelvaart
2e Pinksterdag
Zomervakantie

14 t/m 18 oktober 2019
23 december 2019 t/m 3 januari 2020
24 t/m 28 februari 2020
maandag 13 april 2020
27 april t/m 8 mei 2020
21 en 22 mei 2020
maandag 1 juni 2020
13 juli t/m 21 augustus 2020

Judo clinics
Op 22 maart worden er op school judo clinics verzorgd door Judo Ryu
Maasduinen uit Bergen. Voor alle groepen wordt er tijdens de
gymlessen kennis gemaakt met verschillende onderdelen uit deze
veelzijdige sport. Judo draagt bij aan een brede motorische
ontwikkeling, zelfvertrouwen, weerbaarheid, kracht en conditie. Judo maakt je sterk, fysiek en
mentaal!
De lessen worden gegeven door de hoofdtrainer Rick. Als om 14.10 de bel gaat zijn alle
ouders/verzorgers van harte welkom in de grote gymzaal om kennis te maken met judo en de club.
Ook blijft de mat nog liggen voor de kinderen die graag iets willen laten zien, van wat ze die dag
geleerd hebben. Voor meer informatie zie www.judoryumaasduinen.nl

Kindkracht lijn 83
Er werd gestemd wie er naar de Kindkrachtbijeenkomst mocht om de
school te vertegenwoordigen.
Uit groep 5, 6 en 7 werd een leerling gekozen. Van onze school werden
uitgekozen: Janne, Jente en Evi K.
De Kindkrachtbijeenkomst was een bijeenkomst met enkele kinderen van
alle scholen van Lijn83. Die dag praatten we met z’n allen over onderwijs
in de naaste toekomst. We leerden kinderen van andere scholen kennen
met kaartjes waar vragen op stonden die je moest beantwoorden.
Tijdens de bijeenkomst waren er workshops waar je uit kon kiezen.
Wij hadden koken, drama en op ontdekkingsreis.
Buiten was er ook nog een survivalrun.
Daarna gingen we naar onze eigen workshops. Daar hebben we dingen gedaan. Ondertussen
hebben we gepraat over de school in de toekomst.
We kregen ook nog een lunch: de kinderen die gingen koken hadden ook nog iets lekkers gemaakt.
Na de lunch gingen we voorbereiden voor de presentatie. Als je klaar was, mocht je naar de
survivalrun!
Daarna kwamen de ouders; toen hebben we gepresenteerd wat we hadden gemaakt en de groep
drama heeft een liedje gezongen.
De groep op ontdekkingsreis had van een doos de droomschool gebouwd.
De groep koken had eten gemaakt maar dat was al op, dus dat konden we niet meer laten zien.
Iedereen moest twee dingen zeggen over wat je wil in de school.
Het was een super leuke dag !
Janne, Jente en Evi K.

Tevredenheidsonderzoek
Jaarlijks vragen we alle ouders, medewerkers en leerlingen van groep 6 t/m 8 om een
tevredenheidsonderzoek in te vullen. Hiermee willen we in beeld brengen hoe de school ervoor
staat, waar we tevreden over zijn en wat er verbeterd kan worden. Samen werken we zo aan het
verder verbeteren van de kwaliteit van de school. Na de voorjaarsvakantie ontvangt u een
uitnodiging om de vragenlijst in te vullen. We hopen op veel respons, zodat we een goed beeld van
onze school krijgen! Alvast hartelijk dank.

Carnavalslijflied van Afferden
Voor alle feestvierders (en overige belangstellenden) volgt hieronder de tekst van het
carnavalslijflied van Afferden. Als we een beetje oefenen kunnen we het straks allemaal uit volle
borst meezingen……

DE PRINS VAN OFFERE
Refrein:
De prins van Offere, den schonne kel,
dat is de mojste van heel 't stel.
't Is mit deez daag 'n heel gerei
en iedereen ja die heurt d'r bej.
Kom nou gaow en griep mej vast, 'k zie d'r echt
goed an,
'k Heb d'r mej al op gevlaast. Now zien wej d'r an.
Wat hedde gej 'ne goeije zin, mins wat get 't d'r hin.
Want zo mot 't gaon .... hoi, tot 't is gedaon .... hoi.
Niemand den blieft d'r staon.
Dagge jaoh nie stil blieft staon, anders gaodde d'r
uut.
Ziet daor mar d'n Peijas staon, mit ziene gekke
snuut.
Den het ow now vurgedaon, hoe 't hier mot gaon.
Offere d'r an .... hoi, Offere d'r an .... hoi.
Wèr of gen wèr d'r an.
Offere mien Offere, durpke waor ik van hald.
Offere mien Offere, waor ik goj of stoj.
Offere mien Offere, waor ik gebaore bin.
Offere d'r an ..... hoi, Offere d'r an .... hoi
Wèr of gen wèr d'r an.
Prins Gijs en Prinses Lotte

Programma carnavalsweek
de Neetore
-Môandag 25 februari

Uutkome

Prins en Prinses
Zo rond 13.15u zal d’n nèjje prins en prinses van de Neetore bekend wôrre gemakt. Super spannend!
Zeker vûr d’n nèjje prins en prinses! Dit wurt gedôan op schôl in ût DC.

-Woensdag 27 februari:

Gekke hôarendag.

De kiender, de mèsters en jûffe hebbe hun hôar ien ene fantastische creatie gebrôacht.
Thuus de hôar môj make en op schôl an iedereen lôate zien!

-Donderdag 28 februari:
De prins en prinses hebbe vûr dezen dag zellûf un activiteit verzônne. En dat is...JUNKSKE <->
MEIDJE !!!
Dat betèkent dat alle junkskes verklejd môge gaon as un meidje, en alle meidjes môge verklejd gaon as
un junkske. Ut môjst verklejde junkske en ût mojst verklejde meidje kriegt un klène verrassing!

-Vrijdag 1 maart

Carnaval vur 1 t/m 8

De kinder kômme smerges verkleejd naor schôl. Ien de klas de môjje klere lôate zien en dan worre dûr
mûndig môjje spellekus zoals viltjesdaans, limbodaanse en stoeledaans ien de klas gedoan.
De prins, prinses en vorst gôn um 09.00u ekkes hôsse bij de peuters.
Zo rond 09.30u gaon wej mit d’n hele bups ennen OPTOCHT lôpe um de prinses op te hale.

Dûn OPTOCHT gût bej de schôl naor links, dûr de Langstraot naor ’t Kapelleku – Bej ut Kruuspunt noar rechts
– en d’n urste stroat links den Bernardstraot ien – d’n urste stroat links d’n Wilhelminastroat ien – an ut einde
rechts de Irenestroat ien en bej d’n T-splitsing rechts d’n langstroat ien – rechtdoar noar D’n Pruuver.

Um 10.30u start d’n carnaval ien d’n Pruuver mit d’n pronkzitting van de Neetore!
Um 11.45u gût iedereen naor zien eige klas um te goan lunche  (zelluf ow lunchpakketje mitneme)

Um 12.00u goan de kiender van groep 1 t/m 4 noar huus. Papa en mama môge ôllie op
schôl ophale. Groep 5 t/m 8 gut dan nog ekkes hosse bej d’n Pruuver.
 Kiender van groep 1 t/m 4 hoeve gên lunch mit te neme
 Kiender van groep 1-2 alleen fruit/tussendoortje (kiender van groep 3-4 kriege wat te ete tussendôr)
 Kiender van groep 5 t/m 8 lunch mitneme

Um 14.10u kunne de alders de kiender ophâle bej schôl

UT ZUJ MOJ ZIEN ALS DûR HEEL VEUL ALDERS NEVE DE ROETE STAON UM DE KIENDER
AN TE MOEDIGE BEJ D’N OPTOCHT!!!

Tijdens d’n hele carnaval gelden de volgende regels:
Gewère, sabels en aander knalgrej môtte thuus lôate.
Confetti, spuitbusse en serpentines mûgde ôk nie mitbrènge.
Ut zal un fantastisch gezellige wèek werre!!!

