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Wist u dat…...
….. er na de meivakantie weer een luizencontrole plaatsvindt.
..… groep 7 binnenkort weer verkeersexamen doet; op 4 april (schriftelijk) en op 18 april (praktijk).
…. op 16 en 17 april de IEP-eindtoets voor groep 8 weer plaatsvindt.

Jarig
Deze maand zijn juffrouw Mariska (25-4) en onze poetshulpen Wilma (13-4) en Claudia J.
(25-4) jarig. Alvast van harte gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst.

De week van gezond gedrag
Als school willen we bijdragen aan de gezondheid van onze kinderen, het welbevinden en de
schoolprestaties. Op deze manier bieden we hen een goede basis voor hun verdere ontwikkeling. Zo
leren en werken kinderen, die lekker in hun vel zitten, beter. Is het makkelijker om jong een gezonde
leefstijl aan te leren, dan op latere leeftijd een ongezonde leefstijl af te leren. En scoren lichamelijk
actieve leerlingen betere leerresultaten dan hun minder fitte leeftijdsgenoten. Kortom; redenen
genoeg om gezond gedrag te stimuleren!
In de week van 8 t/m 12 april organiseren we, samen met de ouderwerkgroep, een themaweek
rondom gezond gedrag. Dagelijks is er die week in alle groepen aandacht voor gezond eten en
bewegen:
- Op maandag 8 april starten we met een gezamenlijke opening van het thema, alle kinderen krijgen
een bingo kaart en beweegschema mee naar huis en er wordt in de school een ‘winkel’ geopend.
- Tijdens de themaweek krijgt elke groep een gastles en smaakles aangeboden.
- We sluiten de week af met een sportdag (de Koningsspelen).
Het wordt een week boordevol interessante, lekkere en beweeglijke activiteiten.

Carnaval 2019

Bedankt!
Schôlcarnaval ‘t Diekske, de carnaval begon op maandag 25 Februari. Toen kwamen prins Gijs en
prinses Lotte uit (wij dus…). Iedereen werd voorgesteld door vorst Fleur. Er werd veel gefeest en een
grote polonaise door de hele school gelopen. De dansmarietjes gingen dansen. En alle kinderen
gingen daarna weer naar de klas en kregen een snoepje van ons .
Dat was natuurlijk niet de hele carnaval. We hadden dinsdag rust en woensdag gekke haôredag. Dat
houdt in dat je van alles geks in je haren mag doen. We hebben allerlei mooie dingen gezien.
En donderdag junkske<->meidje dag. Die dag was gekozen door de prins en prinses zelf (wij dus…)
Die dag hield in dat de jongens als meiden en meiden als jongens verkleed naar school mochten
komen. Twee kinderen die het mooist verkleed waren, kregen een pot popcorn!
En toen was de grote dag aangekomen… de vrijdag!!! We hadden de hele dag een feest bij de
pruuver in de zaal. Dat mochten we helemaal gratis doen. Bedankt Luke! We hadden van tevoren
een kleine optocht door Afferden gelopen. Hierin werd de prinses opgehaald. Bij de pruuver kwamen
gasten, zoals: Het jeugdprinsenpaar Tijn en Manon, het Grote prinsenpaar Bart en Ilse en nog een
paar speciale mensen, namelijk het prinsenpaar van Siebengewald, Peter en Rianne. Met de raad en
een paar dansmarietjes.
Er werden ook nog medailles uitgewisseld. Toen gaven de prins van Siebengewald, de jeugdprins, de
senioren prins van Siebengewald, prins Gijs (ikke dus) en de vader van de schoolprins een klein
optreden op brommers kieken van jovink (een rock en roll liedje). Dat was kei gaaf!
De dansmarietjes gingen ook nog dansen er deze dans was super mooi!
Toen hebben we de rest van de middag nog lekker gehost en ging iedereen na afloop weer naar huis.
Zondag was de grote optocht daar deden de Neetoren ook aan mee, helaas was het niet zo’n mooi
weer, het regende. Maar het was toch nog een mooie optocht geworden. Dinsdags was de
kinderoptocht en het kriebelbal. Met de kinderoptocht waren we tweede geworden, en de
dansmarietjes hebben hun dans nog laten zien. Het was een super gezellige carnaval.

Wij willen iedereen die er voor ons
een onvergetelijke carnaval van hebben gemaakt
bedanken!....BEDANKT!!!

Prins Gijs I en Prinses Lotte

TechnoPromo
Groep 8 is op maandag18 maart naar TechnoPromo in Cuijk geweest. We hebben daar leren
programmeren met robots en computers, een hotelschakeling gemaakt (daarbij moesten we kabels
aanleggen en stroom aansluiten).
Verder hebben we nog geleerd hoe zonnepanelen
werken en hoe een auto in elkaar zit.
We vonden het super leuk bij TechnoPromo en we hebben
er veel van geleerd!
Fleur Ebben, groep 8

Regionale voorleeswedstrijd
Op 21 maart 2019 was de regionale voorleeswedstrijd. Dat werd georganiseerd door BiblioNu. Ik
mocht daar ‘t Diekske vertegenwoordigen om voor te lezen. Dat mocht ik doen omdat ik op school
en in de gemeente gewonnen had. In de jury zaten: Anne Thielen (wethouder gemeente Venray)
Rens Gommans (Winnaar regio 2018) en Leny Manders (Leerkracht SPO Venray)
De kinderen die voor gingen lezen waren:
Angel Driesen, Brent Burger, Nanu de Haan, Lars Peeters, Isis Vennekens en ik Gijs
Drissen. De presentator was Len Copal( directeur lettercircus YOYO.) Toen gingen
we beginnen, ik mocht (gelukkig) als laatste. dat was om 10.05 uur. Het was echt
super spannend om te doen, maar wel heel leuk! Om 10.55 uur gingen de juryleden
vergaderen over wie er had gewonnen. Er werd toen een quiz gedaan. Dat was heel gezellig. Toen de
jury terug kwam werd het heel spannend. Ze gingen zeggen wie er had gewonnen en dat waren…
Brent en Isis. Dus helaas niet wij. Maar ja ik ben ver gekomen en daar ben ik al trots op.
Gijs Drissen, groep 8
Schoolvoetbal meisjes groep 7/8
De meisjes van groep 7/8 hebben op woensdag 20 maart in Overloon meegedaan aan het
schoolvoetbaltoernooi, we gingen om 13:30 naar het sportpark in Overloon en waren ongeveer om
18:30 thuis.
Het team bestond uit 10 meisjes en dat waren: Chloé, Eelke, Hailie, Suus, Evi Kleintjens, Fleur,
Jolanda, Lotte, Donja en Renske. Ze hebben gespeeld tegen: De Dobbelsteen 2 Sevenum, De Fontein
Bergen, Daltonschool Klimop Bergen en De St. Anna school Blitterswijck.
We zaten in poule D en hebben 3 wedstrijden gewonnen en 1 gelijk gespeeld.
De standen waren:
Dobbelsteen tegen t’ Diekske
0-3
De Fontein tegen t’ Diekske
0-1
St. Anna school tegen t’ Diekske
1-1
De Daltonschool tegen t’ Diekske
0-2
De spelers die scoorden waren:
Eelke 4x, Chloé 2x, Fleur 1x.
Onze keeper Hailie heeft maar liefst 1 tegendoelpunt gehad 
We zijn helaas niet door.
De St. Anna school had bij het doelsaldo 1 doelpunt meer 
Eelke Franssen en Donja Cornelissen, groep 7/8
Schoolvoetbaltoernooi jongens
Het schoolvoetbaltoernooi was op woensdag 20 maart in Overloon op het sportpark van SSS’18.
De jongens van het diekske zijn 4de geworden.
De eerste wedstrijd verloren we met 3-1
De tweede wedstrijd verloren we met 6-0!!!!
De derde wedstrijd hadden we gelijk gespeeld 1-1
De vierde wedstrijd wonnen we met 0-2.
Er zijn 4 goals gemaakt. Gijs heeft 3 keer gescoord en Len heeft 1 keer gescoord.
De laatste wedstrijd ging Linus in de goal zitten omdat het zo makkelijk was en de tegenstanders
werden er boos om…
Bo Maasen en Gies Muijsers, groep 7/8

INGEZONDEN STUKKEN
Hallo allemaal,
Met ingang van de zomervakantie zijn wij een buitenschoolse opvang (BSO) en een vakantie
dagopvang (VDO) gestart op ’t Diekske in Afferden. Vanuit de school en ’t Kienderbenkske hebben wij
een warm welkom gekregen en zijn wij druk bezig om onze fijne samenwerking voort te zetten en te
verbreden.
Wij zijn UniK!
Bij UniK geloven wij in een wereld waarin iedereen meedoet en meehelpt. Wij bieden ondersteuning
aan mensen met een lichamelijke, verstandelijke of gedragsmatige beperking, maar ook aan kinderen
met een ontwikkelingsachterstand. Samen kijken we welke ondersteuning het beste bij een kind past
en bieden wij de ondersteuning zo dicht mogelijk bij huis. Ook werken wij nauw samen met regulier
onderwijs en kinderdagverblijven, om de stap van regulier naar “speciaal” zo klein mogelijk te
maken. UniK biedt verschillende soorten ondersteuning, zoals op
een ontwikkelgroep, buitenschoolse opvang, vakantie
dagopvang, een zinvolle dagbesteding of begeleiding bij wonen,
werken of op school. Bij UniK hebben we ook medewerkers in
dienst die gespecialiseerd zijn in autisme of intensieve
orthopedagogische gezinsbehandeling (IOG).
Wilt u meer weten over UniK? Neem dan een kijkje op onze website: www.unik.nl. Of heeft u nog
vragen en wilt u meer weten over de locatie? Loop dan gerust eens in de middaguren binnen.
Ook zijn wij op de volgende manieren bereikbaar: imke.lenssen@unik.nl, 0682790588

