NIEUWSBRIEF nr. 2

oktober 2019

Wist u dat…...
……. de kinderboekenweek weer van start gaat op woensdag 2 oktober en zal duren tot zondag 13
oktober.
……. er op donderdag 3 oktober weer een voorleeskwartiertje gehouden wordt voor en door
(groot)ouders van groep 1 en 2.
……. het 4 oktober weer Werelddierendag is.
……. de week van 7 oktober uitgeroepen is tot ‘week van de pauzehap’.
……..het hele gezin welkom is op de inloopavond van dinsdag 8 oktober.
……..de bibliotheek op onze school elke maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag van 13.30 uur tot
14.30 uur geopend is (met uitzondering van de schoolvakanties en vrije dagen). Ook de jongere
kinderen zijn hier van harte welkom!
……. de voorrondes voor de Nationale Voorleeswedstrijd weer gehouden worden.
……. we van 14 t/m 18 oktober weer kunnen gaan genieten van de herfstvakantie.
……. er op maandag de 21e weer gecontroleerd zal worden op hoofdluis.
……. het dragen van sportkleding en gymschoenen tijdens de gymles verplicht is? Deze afspraak is
gemaakt in het kader van veiligheid en hygiëne.

Welkom en tot ziens
Deze maand komt Mila van Rensch bij juffrouw Sandra en Fleur in de groep. Alexis Bos
gaat verhuizen naar Siebengewald en zal vanaf deze maand daar naar ’t Kendelke gaan.
Wij wensen beide kinderen veel plezier op hun school.

Leerlingenraad
We hebben een nieuwe leerlingenraad op ’t Diekske! Na verkiezingen in groep 5 t/m 8 zijn de leden
bekend: Djevany en Anna (groep 5), Mart en Sam (groep 6), Roan en Silke (groep 7) Temir en Noa
(groep 8). De leerlingenraad gaat dit schooljaar 5 keer in overleg met juf Marcella. Na elk overleg
vertellen de kinderen aan de groep wat er besproken is en overleggen zij welke bevindingen of
bespreekpunten ze mee kunnen nemen naar een volgend overleg. We wensen hen veel succes!

Inloopavond
Tijdens de inloopavond kunt u samen met uw kind(eren) een kijkje nemen in de school. Uw kind laat
u de school zien en vertelt waar hij / zij werkt en speelt. De inloopavond vindt plaats op dinsdag 8
oktober, van 16.30 tot 18.00 uur. U komt toch ook? Het hele gezin is die avond van harte welkom!

Save the date
Op dinsdag 12 november organiseren we, samen met ’t Kienderbènkse en Biblio+, een thema avond:
‘Kinderen in de digitale wereld, loslaten of vasthouden?’ U komt toch ook? De avond start om 19.00
uur en zal tot ongeveer 20.30 uur duren.

De Vreedzame School blok 2 ‘We lossen conflicten zelf op’
Overal waar kinderen met elkaar spelen en werken komen conflicten
voor. Met De Vreedzame School leren we de kinderen dat conflicten
heel normaal zijn en dat ze bij het leven horen.
Wat belangrijk is, is hoe je er mee omgaat. Hoe los je op een positieve
manier conflicten op?
Een conflict hoeft niet uit te monden in ruzie. We spreken van ruzie
wanneer het ene kind wil winnen ten
koste van het andere kind. Eén partij is
dan tevreden, de andere partij is de
verliezer.
Tijdens de lessen leren de kinderen om
oplossingen te bedenken waar je
allebei tevreden mee bent. Je zoekt
dan naar win-win oplossingen.
In groep 1 en 2 leren de kinderen zelf hun conflicten op te lossen
met behulp van de LOS HET OP-KAART. In groep 3 tot en met 8 leren
de kinderen dat met behulp van het stappenplan PRAAT HET UIT. In
de bovenbouw gaan de lessen over kritisch naar jezelf kijken, hoe je
met je eigen mening en met kritiek omgaat. Er wordt ook gekeken
naar conflicten in de wereld en de rol van de Verenigde Naties.

Aankondiging incasso ouderbijdrage
Deze maand zal de 1e termijn van de ouderbijdrage
voor uw kind(eren) weer worden geïncasseerd, mits
u daarvoor een machtiging heeft ondertekend. Indien
dit niet het geval is en u toch via automatisch incasso
wilt betalen, gelieve dit dan door te geven via
m.capozzi@diekske.nl; de ondertekende machtiging
zou dan nog meegenomen kunnen worden in deze 1e
ronde.
Zodra de incassobatch klaar staat, ontvangt u hierover bericht via het ouderportaal. In de daarop
volgende week zal het geld dan van uw rekening worden afgeschreven. Voor de overige ouders zal
een verzoek tot betaling van het gehele bedrag via het ouderportaal worden verzonden.

Kinderboekenweek

De kinderboekenweek gaat weer van start. Dit jaar is het thema: ‘Reis mee” en staan voertuigen
centraal. Instappen en het avontuur opzoeken, daarover gaat de Kinderboekenweek 2019. Van een
rondje op de fiets door de buurt, tot zeilen op een catamaran of een ruimtereis door het heelal.
Met een boek kun je elke reis maken die je wilt, een reis die je leven verrijkt.
Om in te spelen op het thema ‘Reis mee’ mogen alle kinderen op woensdag 2 oktober een
vervoersmiddel mee naar school brengen (mag ook speelgoed zijn). Deze worden om 8.30 uur op de
grote speelplaats verzameld en de kinderen kunnen elkaars vervoermiddelen bekijken. Daarna gaan
de kinderen naar de klas en worden ze in groepen verdeeld. Samen lopen ze een speurtocht door de
school en maken een tekening over vervoersmiddelen.
Gedurende de rest van de Kinderboekenweek worden er in de groepen activiteiten gedaan omtrent
het thema. Hopelijk worden de kinderen weer enorm gestimuleerd om te lezen.
Tijdens de Kinderboekenweek organiseert Bruna de actie: ‘Sparen voor je schoolbieb’. Wij willen
graag het (voor)lezen van kinderboeken stimuleren en zouden het leuk vinden om samen met u en
de kinderen onze schoolbibliotheek uit te breiden met de nieuwste, spannendste en leukste
kinderboeken! Hoe meer ouders er meedoen, hoe meer boeken we kunnen uitzoeken!
Hoe werkt de Schoolbieb-actie?
 U koopt van 2 t/m 13 oktober 2019 één (of meerdere) kinderboek(en) bij uw lokale Bruna
winkel en levert de kassabon vóór 15 november 2019 in op school.
 Wij leveren de kassabonnen in bij een Bruna winkel.
 Bruna telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op we ontvangen een waardebon.
 We mogen t/m 15 december 2019 voor 20% van het totale kassabonbedrag nieuwe
leesboeken uitzoeken in een Bruna-winkel.
Wij hopen dat u samen met de kinderen meedoet, want leesplezier creëren we samen! Kijk voor de
actievoorwaarden op bruna.nl/schoolbieb.

Oorkondes deelname leesproject

In de zomervakantie konden de kinderen weer mee doen aan het leesbevorderingsproject
“Duik met een boek de zomer in”.
De deelname was weer fantastisch!!! Er hebben bijna 60 kinderen mee gedaan. Grandioos!!
Jan-Paul (lees-media-consulent van de bibliotheek) en Ben (onze vrijwilliger) deelden de oorkondes
uit.
Daarna werden de kinderen getrakteerd op een heerlijk ijsje en hadden zij een extra pauze.
De kinderen vonden het geweldig!
Alle kinderen hartelijk dank voor hun deelname en wie weet…….. in de volgende zomervakantie nog
meer deelnemers.

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.”
Deze Voorleeswedstrijd heeft als doel om (ook in de bovenbouw) het lezen te
bevorderen.
Natuurlijk wordt de Voorleeswedstrijd gehouden in de periode van de
Kinderboekenweek!
Kinderen van groep 7 en 8 gaan in een klassenronde op 8 oktober met elkaar de strijd aan om
proberen door te dringen tot de schoolfinale (van elke jaargroep gaan er 3 kinderen naar de finale).
Deze schoolfinale zal plaatsvinden op 29 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…!?

Voorstelrondje stagiaires
Hoi,
Mijn naam is Jessica Geulen en ik ben 18 jaar.
Op 25 april 2001 ben ik geboren in Heijen, daar ben ik opgegroeid en woon ik
nog steeds samen met mijn ouders en met mijn 2 broers.
Op dit moment volg ik de opleiding Pedagogisch medewerker /
onderwijsassistent niveau 4 op het Gilde in Venray. Ik zit nu in het tweede
leerjaar.
Voor deze opleiding heb ik ook nog één jaar de kappersopleiding gevolgd,
deze opleiding was ook op het Gilde maar dan in Venlo.
Al vrij snel kwam ik erachter dat het kappersvak niks voor mij was en wilde
graag met kinderen gaan werken.
Daarom vind ik het ook heel erg leuk dat ik het hele jaar op donderdag en
vrijdag stage mag lopen in groep 1-2 😊
Buiten school heb ik ook een bijbaantje, ik werk bij de Jan Linders in Gennep als kassière en
vakkenvuller. Verder in mijn vrije tijd ben ik ook te vinden in de sportschool.
In het weekend vind ik het leuk om met vriendinnen te gaan winkelen of om een avondje uit te gaan.
Ik heb er erg veel zin in! 😉
Groetjes,
Jessica

Hallo allemaal,
Mijn naam is Mandy Theunissen. Ik ben 17 jaar en woon in Afferden. Momenteel
zit ik in het tweede jaar van mijn MBO opleiding tot Onderwijsassistent en dit jaar
mag ik stage lopen in groep 4/5 op basisschool ’t Diekske. Omdat ik hier zelf ook
op school heb gezeten, vind ik het erg leuk om te zien over hoe het van de andere
kant allemaal in zijn werk gaat.
De eerste weken heb ik als heel erg leuk ervaren, dus dat voorspelt veel goeds
voor de rest van het schooljaar!
In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te dansen, zingen en creatief bezig te zijn.
Ook vind ik reizen en uit eten te gaan heel leuk (en lekker) om te doen. Veel
kinderen kennen mij al van KinderVakantieWerk waar ik al 4 jaar met veel plezier
leidster ben.
Ik kijk er naar uit om er samen met de kinderen een leuk jaar van te maken!
Groetjes,
Mandy

Hallo allemaal,
Mijn naam is Roy van de Venn. Ik ben zeventien jaar en woon in Afferden. Mijn
hobby’s zijn voetballen en saxofoon spelen. Ik voetbal nu al sinds mijn vijfde dus
al twaalf jaar. Saxofoon speel ik nu ongeveer zeven jaar.
Ik zit op het Gilde in Venray in leerjaar 2. De opleiding die ik volg is
onderwijsassistent niveau 4. Ik ben twee dagen in de week op school. Deze
dagen zijn de donderdag en vrijdag.
Ik loop in groep 6/7 op donderdag stage en op vrijdag in 7/8. Ik heb heel veel zin
in dit stagejaar met de twee klassen waarmee ik ga werken.
Bezoek Rijksmuseum groep 7/8

Maandag 9 september zijn we bij het Rijksmuseum geweest in Amsterdam. We gingen met
de bus, met nog een andere school, de Vonder uit Ven-Zelderheide. Het thema was ‘proef de
gouden eeuw’ Je kreeg veel informatie en we mochten ook ruiken aan specerijen van de
gouden eeuw die we nog steeds gebruiken, we mochten ook een kaneelstokje proeven. Je
had ook een eigen gids die van alles vertelde, we mochten ook raden wat het duurste ding in
een bepaalde zaal was. We mochten ook iets tekenen. Eerst een minuut naar een schilderij
kijken en dan natekenen wat je nog wist. En toen kwamen we eindelijk bij…de Nachtwacht
het was wel jammer dat je hem niet zo goed kon zien, omdat er een groot apparaat voor
stond die maakte de röntgenfoto’s van de Nachtwacht. Het was een leuke en leerzame dag.
Toen we met de bus terug naar school gingen, zijn we ook nog onder de Arena van Ajax
doorgegaan. Jesse, Suus, Groep 8
AVG
De afgelopen maanden heeft u vast wel gehoord van AVG (Algemene Verordening
Gegevensbescherming). Wij als school zijn uiteraard verplicht om ons aan deze regels te houden. We
willen u daarom vragen het toestemmingsformulier AVG in te vullen op het ouderportaal voor uw
kind of kinderen. Dit formulier staat in de module ‘intekenen’ en dan vervolgens het kopje
‘toestemmingsformulieren’.

U vult dit formulier eenmalig in voor de gehele schoolcarrière van uw kind of kinderen, uiteraard
kunt u dit formulier te allen tijde wijzigen. U bent hier zelf verantwoordelijk voor.
Vanaf dit schooljaar is het niet meer toegestaan om als ouder zelf beeldmateriaal te maken (foto’s en
filmpjes) in het schoolgebouw en schoolaangelegenheden. Denk hierbij aan opening
Kinderboekenweek, verjaardagen en excursies. De leerkracht van de groep zal foto’s maken en deze
op het ouderportaal zetten. Gedownloade foto’s van het ouderportaal zijn uiteraard voor persoonlijk
gebruik en niet om te verspreiden. We verzoeken u vriendelijk zich aan deze afspraak te houden.
Namens het team alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Talentenmiddagen
‘Leer zoals je bent, ontdek je talent’ Deze slogan van school staat centraal in onze
schoolontwikkeling. We willen kinderen goed voorbereiden op hun toekomst, door de talenten en
kwaliteiten te leren kennen en ontwikkelen.
Dit jaar krijgt dat vorm middels het aanbieden van ‘talentmiddagen’. Gedurende 6 vrijdagmiddagen
wordt er van 12.30 tot 14.00u, met een kleine groep kinderen, gewerkt aan één activiteit.
Bijvoorbeeld toneelspelen. Doordat we hier meerdere weken aan werken, kunnen we verdieping in
het aanbod brengen en krijgen kinderen de kans zich hierin te ontwikkelen. De periode wordt in de
7e week afgesloten met een presentatie. In het voorbeeld van ‘toneelspelen’, zal de presentatie de
opvoering van een kerstmusical inhouden. In de uitvoering maken we gebruik van zowel de talenten
van teamleden als mensen en verenigingen uit de omgeving.
Bij het bedenken van de activiteiten hebben we de kinderen uit groep 3 t/m 8 betrokken. Uiteindelijk
heeft de leerlingenraad alle activiteiten, samen met Chantal van Ophuizen van Doe je Mee en juf
Marcella, bijeen gebracht en onderverdeeld in verschillende categorieën. Denk hierbij aan: media,
sport, film/fotografie, dans, muziek, beeldend, taal, theater, erfgoed. Vervolgens heeft de werkgroep
hier, voor de eerste ronde na de herfstvakantie, 4 categorieën en activiteiten uit gekozen. De opzet is
om na elke vakantie met een nieuwe periode te starten, wat betekent dat er dit schooljaar in totaal 4
verschillende rondes georganiseerd zullen worden (tussen herfst- en kerstvakantie, tussen kerst- en
carnavalsvakantie, tussen carnavals- en meivakantie, tussen mei- en zomervakantie). De
talentmiddagen zijn bedoeld voor groep 3-4-5 en groep 6-7-8, waarbij er groepsdoorbroken wordt
gewerkt en we zoveel als mogelijk aansluiten bij de interesses van de kinderen.
Gezonde school
Gezondheid vinden we allemaal belangrijk. Een gezonde school draagt bij aan de gezondheid van de
kinderen, het welbevinden en de schoolprestaties. Het biedt kinderen 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 minder fitte
leeftijdsgenoten.
Ook op ’t Diekske willen we, samen met u als ouders, werken aan een gezonde school. De werkgroep
van ouders ondersteunt de school in de uitvoering van het afgesproken beleid. Zo hebben zij vorig
schooljaar mee geholpen in de voorbereiding en uitvoering van ‘de week van gezond gedrag’, welke
door kinderen - team en ouders als zeer positief is ontvangen! Ook dit schooljaar willen we aandacht
besteden aan gezond gedrag. Dit doen we door 4 dagen per week gezond te eten (fruit of groente)
en door het organiseren van een themaweek:
Themaweek
De themaweek, met aandacht voor gezonde voeding en beweging, vindt evenals vorig schooljaar in
de week van de Koningsspelen plaats.
Gezond eten
Om het samen in de klas eten van fruit en groente te stimuleren, is er een EU schoolfruitprogramma
opgezet. Bassischolen die deelnemen ontvangen 20 weken lang iedere week 3 porties groente en
fruit voor alle leerlingen. Dit is mogelijk dankzij financiering van de Europese Unie. Onze school heeft
zich hiervoor ingeschreven en is ingeloot, wat betekent dat we in de periode van 11 november t/m
17 april deel kunnen nemen.
Hoe bovenstaande activiteiten er in de praktijk precies uit gaan zien, is nu nog niet bekend. Hierover
ontvangt u binnenkort (via het ouderportaal) meer informatie. Tevens zullen we u dan vragen wie
ons kan ondersteunen in de uitvoering. Alvast bedankt voor uw medewerking.

INGEKOMEN STUKKEN

Even voorstellen….

Hallo, mijn naam is Angelique Hermens en ik ben de nieuwe Preventiemedewerker Jeugd
van gemeente Bergen.
Als moeder van 2 pubers weet ik uit ervaring dat het opvoeden en het zien opgroeien van je
kind leuk is, maar zeker niet gemakkelijk. Want wat doe je als je kind bijvoorbeeld niet wil
slapen, veel achter de computer zit of moeilijk vriendjes maakt?
Voor al dit soort lichte opvoedingsvragen kan een beroep op mij gedaan worden. Samen
gaan we op zoek naar antwoorden die jou verder kunnen helpen.
Je kunt bij mij terecht zonder afspraak. Ik organiseer tijdens de schoolweken
inloopspreekuren op de basisscholen, bij Spring en bij het Kienderbènkske (zie schema).
Schroom niet en loop binnen als je een vraag hebt. Geen vraag is te gek.
Buiten de spreekuren om ben ik telefonisch bereikbaar op 06-40789456 en/of via mail
a.hermens@bergen.nl
Ik kijk er naar uit om jou en jouw kind verder te helpen.
“Alleen ben je sneller, samen kom je verder.”

Schema inloopspreekuur preventiemedewerker:
Maandag even weken:
11.00 - 12.00 Vitusschool Well
13.00 - 14.00 ’t Diekske Afferden
Maandag oneven weken:
11.00 - 12.00 Catharinaschool Wellerlooi
13.00 - 14.00 ’t Kendelke Siebengewald
Dinsdag even weken:
8.00 - 10.00 Samensprong Bergen
Dinsdag oneven weken:
8.00 - 9.00
Kienderbenkske Well

Voorlezers voor de VoorleesExpress gezocht!
De VoorleesExpress in de gemeente Bergen raast door! Door de inzet van enthousiaste vrijwilligers
konden de afgelopen jaren talloze kinderen uit de gemeente Bergen wekelijks worden voorgelezen.
Inmiddels zijn we weer gestart met een nieuwe voorleesronde en kunnen we zeker nog een paar
enthousiaste voorlezers gebruiken.
Interactief voorlezen
Met de VoorleesExpress lezen getrainde vrijwilligers twintig weken lang voor aan kinderen tussen de 2 en
8 jaar die om welke reden dan ook moeite hebben met taal. De kinderopvang, scholen en het consultatie
bureau melden de kinderen aan. De gezinnen die meedoen hebben mede daardoor een zeer gevarieerde
achtergrond. Zo doen er ook gezinnen van Nederlandse komaf mee, want ook daar kan er moeite zijn
met de taal of belangstelling in boeken. Door met de kinderen interactief te lezen en spelletjes te spelen,
wordt hun gevoel voor de Nederlandse taal versterkt en hun woordenschat vergroot. Het project wordt
gefinancierd door de gemeente.
Leesplezier
De voorlezers spelen en lezen met het hele gezin om spelenderwijs aan de taal te werken. Het
belangrijkste is dan ook de ontwikkeling van het leesplezier.
Ook voor veel voorlezers is het uurtje er één vol plezier. Door de sessies ontstaan er nieuwe
ontmoetingen en kom je bij mensen thuis die je anders niet zou tegenkomen.
Dit alles maakt de VoorleesExpress een dankbaar project, waarbij je als voorlezer niet alleen maar geeft,
maar ook mag nemen: “Hoera! Lena heeft haar eerste twee zinnetjes gesproken!” Aldus één van de
voorlezers.
Voorlezer worden?
De voorlezers zijn enthousiaste vrijwilligers
uit het Land van Cuijk en Maasduinen die
affiniteit hebben met kinderen en hun
liefde voor lezen graag doorgeven. Wil jij
ook bij een gezin thuis voorlezen? Meld je
dan aan via
www.biblioplus.nl/voorleesexpress.

Halloween
Halloween komt weer naar Afferden! In Afferden wordt voor de 2de keer het nieuwe
kinderevenement georganiseerd namelijk “Halloween Kids Event Offere”.
Na het grote succes van vorig jaar gaan we dit jaar weer lekker griezelen met jong en oud!
Het “Halloween Kids Event Offere” vindt zaterdag 2 november van 15.00 tot 19.00 uur plaats bij
partycentrum De Kubbus in Afferden en zal bestaan uit een griezelkinderdisco, een echt spookhuis,
een griezelspringkussen, een mummieknutselhoek en een waarzegster.
Kinderen betalen €2,50 entree in de vorm van een gruwelijk lekker-bon en met die bon krijg je
heksendrankjes, bloederige broodjes en spookcorn. Voor volwassen is ook genoeg gruwelijks lekkers
te verkrijgen wat dacht je van Trollensnot (erwtensoep).

Kijk voor meer informatie op https://afferden-limburg.nl/halloween-kids-event-offere, via facebook
op stichting Oranje comité KVW Afferden of via Halloween Event Kids Offere.

Plezier, weerbaarheid, respect en beheersing ….. Judo
Hoi jongens en meisjes. Weten jullie het nog afgelopen jaar de judo
lessen in de grote gymzaal? Ik ben het niet vergeten hoe jullie
enthousiast, leergierig en talentvol hebben meegedaan en
kennisgemaakt met de 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!
Wie komt er een keer naar onze eigen dojo (oefenruimte) in Bergen (in den
Asseldonk)? Hier kan iedereen sowieso 3 keer gratis mee doen met de training.
Probeer het gewoon eens!
Er zijn al meerdere jonge en succesvolle judoka’s uit Afferden vraag maar eens aan
je klasgenootjes 😉.
Kijk op de website www.judoryumaasduinen.nl voor meer informatie en lestijden. Heb
je vragen dan kun je altijd contact opnemen met Rick Jaspers 06-46305865 of
Sander van Lieshout (vader van Aline en Milo) 06-38392970.
Tot snel!

