
 

Wist u dat…... 
…….  afgelopen vrijdag de 1e talentenmiddag plaatsvond en een groot succes was. 
……. ook deze maand de vrijdagmiddagen hiervoor gereserveerd zijn. 
……. woensdag 6 november alle scholen van Lijn 83 gesloten blijven. 
……..het team van ’t Diekske deelneemt aan de manifestatie in Venlo.  
……. er in november 2 studiedagen gepland staan. Op dinsdag 5 november zijn alle kinderen van de     
        groepen 1 t/m 5 vrij; vanaf 12.00 uur ’s middags zijn de groepen 6 t/m 8 ook vrij. Op 14  
        november zijn alle kinderen de hele dag vrij i.v.m. LIJN83 studiedag. 
……. er in het kader van de ‘week van de mediawijsheid’ een thema-avond georganiseerd wordt in   
        samenwerking met ’t Kienderbenkske en Biblio+.  
……. de kinderen op woensdag 13 november hun 1e rapport mee naar huis krijgen. De  
        oudergesprekken n.a.v. de rapporten vinden plaats op donderdag 21 en dinsdag 26 november; 
        binnenkort kunt u hiervoor intekenen. 

 

Welkom  
Deze maand komt Puck Janssen bij juf Sandra en juf Fleur in de groep. Ook Sparkle en Harley Kroon 
komen per 13 november bij ons op school in  resp. groep 3/4 van  juf Riky en juf Els en groep 6/7 van 
meester Joep. We wensen hen allen een fijne tijd toe bij ons op ’t Diekske. 

 

Jarig 
Op 11 november is meester Michel jarig. Alvast van harte gefeliciteerd en een fijne dag! 
 

Fietsverlichtingsactie 

De dagen worden steeds korter, oftewel het is 's ochtends later licht en 's avonds steeds eerder 
donker.  Dit heeft gevolgen voor de zichtbaarheid van fietsers in het algemeen, en 
van uw kind in het bijzonder. Daar wij dit als school een belangrijk thema vinden, 
houden wij op dinsdag 12 november 's ochtends (i.s.m. VVN afdeling Bergen-
Gennep) een fietsverlichtingscontrole in de groepen 3/4 tot en met 7/8. 
De kinderen van deze groepen moeten 's ochtends hun fiets mee naar school 
nemen. Naast het controleren van de fietsverlichting en de reflectoren, zal er 
mogelijk ook even gekeken worden naar de remmen en bijvoorbeeld de zadelhoogte. 

Op het einde van deze dag krijgen de kinderen een (eenvoudig) ingevuld checklistje 
mee naar huis met eventuele opmerkingen op de gecontroleerde punten. 
U bent natuurlijk vrij om al dan niet iets met de eventuele opmerkingen te doen. Er 
komt geen nacontrole o.i.d.  De actie is puur en alleen erop gericht om de 
fietsverlichting onder uw aandacht te brengen. 

 
Heeft u nog vragen of opmerkingen, kunt u dat mailen via j.janssen@diekske.nl 
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Nieuwe stagiaire 

 
Hallo allemaal, 
 
Mijn naam is Mirte Surig. Ik ben 18 jaar en ik woon in Boxmeer.  
Ik ben eerstejaarsstudent op pabo de Kempel in Helmond  
Ik loop een halfjaar stage op de dinsdag in groep 3/4. 
 
In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te zwemmen, waterpoloën, duiken en 
om te dansen. Bij het zwemmen en waterpolo help ik regelmatig de 
jongste jeugd met de techniek van een zwemslag of het gooien van de bal 
onder de knie te krijgen.  
 

Ik heb erg veel zin in mijn halfjaar hier op 't Diekske! 
 
Groetjes, Mirte 

 

Ouderevent 
De wereld verandert: Naast de 'echte' wereld wordt de virtuele wereld steeds belangrijker. Een 
wereld waar vloggers laten zien hoe hun dag eruit ziet, een wereld waar niet alleen mensen, maar 
ook apparaten op aangesloten zijn en een wereld waar kinderen spelletjes spelen tegen iedereen, 
waar op de aarde hij of zij zich ook bevindt. Opvoeden is langzaam loslaten, maar hoe laat je je kind 
los in deze ongrijpbare virtuele wereld? Samen met 't Kienderbenkske organiseren we op dinsdag 12 
november de ouderavond ‘jij en je kind online'. Onder leiding van Jan-Paul Röst, lees- en 
mediaconsulent van Biblio+, verkennen we de risico’s en voordelen. U bent om 19.00 uur van harte 
welkom in de school, rond 20.30 uur sluiten we af. U komt toch ook? 

O 

Talentenmiddagen 
De talentmiddagen zijn gestart en de eerste indrukken zijn heel positief! De komende 
vrijdagmiddagen werken we in groep 3 t/m 8 aan de volgende workshops: 

 Theater 3 t/m 8:              Kerstmusical                Celine Burgers, Elly van Raaij 

 Sport 3-4-5:                       Judo                                           Sander van Lieshout, Jessica Nienhuis, Rick  
       Jaspers (judo vereniging Judo Ryu Maasduinen) 

 Sport 6-7-8:                       Boksen                                      Lia Ruhl, Will Jacobs 

 Taal  3-4-5:                        Poppenkast                              Ria Vullings, Heleen Geurts                         

 Taal 6-7-8:                         Spaans                                     Laura Romero 

 Creatief 3-4-5:                  Kunst met verf en klei            Everdien van Haren 

 Techniek 6-7-8:                Dorp bouwen                           Hanke van der Veen 

 Media 6-7-8:                    Vlogteam                                  Chris Smits, Roy en Mandy 
 

Voorafgaand aan de eerste talentmiddag hebben we de workshops aan de kinderen gepresenteerd. 
Op grond van hun interesse hebben zij zelf gekozen aan welke workshop ze graag deel willen nemen. 
Hier hebben we met de indeling zoveel als mogelijk rekening mee gehouden. Als afsluiting van deze 
ronde talentmiddagen zullen de kinderen aan elkaar presenteren wat ze geleerd hebben. Hoe dit 
eruit komt te zien, hoor u binnenkort. 



 

Gezonde school 
Van 11 november t/m 17 april ontvangt onze school 3 gratis porties groente en fruit per leerling per 
week. Elke dinsdag wordt dit gebracht door Boekel AGF, een groothandel gespecialiseerd in groente 
en fruit. Hierdoor wijzigen de dagen waarop we een gezond tussendoortje eten.  
Vanaf 11 november eten we op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag een gezond 
tussendoortje (vers fruit of groente). Op dinsdag mogen kinderen zelf hun tussendoortje kiezen.  
Vanaf 11 november hoeft uw kind dan ook alleen op maandag en dinsdag een 
tussendoortje mee naar school te brengen. Het EU Schoolfruitprogramma zorgt voor 
de tussendoortjes op woensdag, donderdag en vrijdag. 
Om het uitdelen en eventueel snijden van schoolfruit te organiseren, doen we een 
beroep op u als ouder. Een verzoek tot ouderhulp ontvangt u via het ouderportaal. 
Alvast bedankt voor uw medewerking! 
 

Oudergesprekken 

Woensdag 13 november ontvangen de kinderen uit groep 3 t/m 8 hun 1e  rapport. Donderdag 21 en 
dinsdag 26 november voeren we hierover oudergesprekken. In het gesprek is er aandacht voor de 
sociaal emotionele ontwikkeling, de werkhouding en leerresultaten (tot dusver) van uw kind. Tijdens 
deze gespreksronde zijn álle kinderen van harte welkom om zelf ook bij het gesprek aanwezig te zijn. 
Het gesprek vindt dus plaats in bijzijn van ouders, de leerkracht én het kind. We noemen dit het  
3-gesprek.  
Binnenkort ontvangt u een uitnodiging tot inschrijving voor het oudergesprek. Via het ouderportaal 
kunt u zelf een dag en tijd voor dit gesprek kiezen. Elk gesprek duurt 15 minuten. Heeft u meerdere 
kinderen op onze school adviseren wij u om tussen elk gesprek 15 minuten ruimte te laten. Mocht er 
onverhoopt een gesprek uitlopen, heeft dit geen invloed op de planning van de andere groepen. 
Heeft u één kind op onze school adviseren wij u om niet direct in te schrijven. Hiermee geeft u 
ouders met meerdere kinderen de mogelijkheid gesprekken achter elkaar te plannen. 
 

De Vreedzame School blok 3 ‘We hebben oor voor elkaar’  
In dit blok stimuleren we de kinderen om ‘oor voor elkaar’ te hebben. De lessen gaan over 
communicatie. Over ‘praten mét elkaar’ in plaats van ‘praten tégen elkaar’. De kinderen leren wat 
goed en slecht luisteren is. In tweetallen oefenen de kinderen om naar elkaar te luisteren. De een 
vertelt, de ander luistert. Goed luisteren kan je zien aan oogcontact, knikken, actieve 
lichaamshouding en herhalen wat de ander zei. De kinderen leren zich in een ander te verplaatsen. 
Ze leren dat het belangrijk is om goed naar elkaar te luisteren en duidelijk te zeggen wat je bedoelt. 
Dit voorkomt dat er misverstanden en conflicten ontstaan. Ze leren vragen stellen en samenvatten. 
Je laat daarmee zien dat je de ander goed begrepen hebt.  
We bespreken met de kinderen dat mensen op verschillende manieren naar dezelfde dingen kunnen 
kijken. We spreken dan over het hebben van verschillende ‘gezichtspunten’. We kijken soms anders 
tegen dezelfde dingen aan, omdat we verschillende ervaringen en gevoelens hebben en omdat we 
uit verschillende gezinnen komen. Op deze manier leren we de kinderen met meningsverschillen om 
te gaan.  
In de bovenbouw leren de kinderen argumenteren en debatteren. Hierbij gaat het om het 
verdedigen van een stelling, bijvoorbeeld ‘kinderen moeten op tijd naar bed’ of ‘iemand die pest 
moet streng gestraft worden’. In groep 8 leren de kinderen over cyberpesten en wat ze kunnen doen.  
Ze leren over verschillen in communiceren via sociale media en face-to-face.  
Wilt u meer weten over De Vreedzame School dan kunt u kijken op www.devreedzameschool.nl  

http://www.devreedzameschool.nl/


 

Voorleeswedstrijd 2019/2020 

Dinsdag 29 oktober was de schoolronde van de voorleeswedstrijd. Er waren 6 kinderen door; 3 van 
groep 7 en 3 van groep 8. Het was heel spannend! De 6 kinderen die door de klassenrondes waren, 
waren: Suus Arts, Fenna Hornen, Stevie Maassen, Jente Bertrands, Renske Roosengarten en Temir 
Aloui.  
Tijdens de schoolfinale was er een top 3; op nummer 3 stond Temir Aloui met zijn boek ‘Niek de 
Groot gaat uit zijn dak’, op nummer 2 Stevie Maassen met ‘Spookweerwolven’  en op nummer 1 1 
Jente Bertrands met ‘De Olijke tweeling en het oude boshuis’.  
De anderen waren allemaal nummer 4, maar hadden het ook heel goed gedaan! Het was heel leuk 
om mee te doen! 
 
Groetjes, Jente 
 

 

 

 

Pietenmiddag 

Op dinsdagmiddag 26 november vindt de Pietenmiddag plaats. Er zijn deze middag weer 
allerlei leuke spellen en activiteiten voor de kinderen van groep 1 t/m 8 georganiseerd.  
Er zijn veel ouders, die zich aan het begin van het schooljaar al hebben opgegeven om hierbij 
te helpen. Volgende week krijgt u een mail, waarin u kunt zien bij welk spel / activiteit u bent 
ingedeeld.  
De kinderen krijgen deze middag ranja en een snoepje. Er worden door onze hulppietjes ook 
pepernoten uitgedeeld. Indien uw kind een allergie voor een van deze dingen heeft, zou u 
dan zelf voor een ander tussendoortje willen zorgen (graag even doorgeven aan de 
leerkracht van uw kind). 
We gaan er met zijn allen weer een gezellige middag van maken! 
 

  



 

 

 
 
 

 


