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Wist u dat…...
… we binnen de Schoolraad afscheid hebben genomen van Judith Jolie, Alex Pullens, Inge Bouwhuis
en Wendy Burgers.
… we hen bedanken voor hun jarenlange inzet en betrokkenheid!
… we Helma van Oort, Maartje Tissen, Koen Wijers, Dennis van Beek, Jeroen Nuissl en Janneke
Willems verwelkomen als nieuwe schoolraad leden.
… we blij zijn met hun aanmelding en hen een hele fijne tijd binnen de schoolraad wensen.
Welkom
Deze maand (09-12) komt Phoenix, het zusje van Harley en Sparkle, bij
juffrouw Sandra en juffrouw Fleur in de groep. Wij wensen haar een fijne
schooltijd bij ons op ’t Diekske.

Jarig
Op 14 december is Lia, onze conciërge, jarig. Alvast gefeliciteerd en een fijne
verjaardag toegewenst!
Talentenmiddagen
Komt u vrijdagmiddag 13 december ook een kijkje nemen op ’t Diekske? U bent van harte welkom!
Zes weken lang hebben de kinderen uit groep 3 t/m 8 elke vrijdagmiddag gewerkt rondom een
thema, variërend van acteren tot creatief tot sport. Vrijdagmiddag 13 december presenteren zij wat
ze hierin geleerd en gedaan hebben. Tussen 13.15 uur en 14.00 uur is iedereen van harte welkom
de school binnen te lopen en te komen kijken! Middels beeldmateriaal krijgt u deze middag een
indruk van de sportlessen judo en boksen, tal van werkstukken zijn te bewonderen in onze expositieruimte en de poppenkast wordt live opgevoerd. Wilt u de Kerstmusical zien, nodigen wij u uit om de
Herdertjesviering op 24 december (18.00-19.30u in de kerk) bij te wonen. Voor de kinderen van
school wordt deze op vrijdag 20 december, tijdens de Kerstviering, opgevoerd. We zien u graag
komen!
Het succes van deze eerste ronde talentenmiddagen is te danken
aan de inzet van vele vrijwilligers, verenigingen en gastdocenten!
Celine Burgers, Elly van Raaij, Sander van Lieshout, Jessica Nienhuis,
judo vereniging Judo Ryu Maasduinen, Lia Ruhl, Will Jacobs, Ria
Vullings, Heleen Geurts, Laura Romero, Everdien van Haren, Hanke
van der Veen en Chris Smits, namens alle kinderen en het team
hartelijk dank voor jullie enthousiaste begeleiding!

Ouderevent
In samenwerking met 't Kienderbenkske hebben we op dinsdag 12 november de ouderavond ‘jij en je
kind online' georganiseerd. Een groep enthousiaste ouders heeft, onder leiding van Jan-Paul Röst
(lees- en mediaconsulent van Biblio+) de risico’s en voordelen van de virtuele wereld verkend. De
bijeenkomst leverde hernieuwde inzichten en vooral veel stof tot gesprek op. De presentatie vind je
als bijlage bij deze nieuwsbrief.
Gezonde school
Sinds kort nemen we als school deel aan het EU-schoolfruitprogramma. Deze zorgt voor de gezonde
tussendoortjes op woensdag, donderdag en vrijdag. Welk fruit of groente we geleverd krijgen, is ook
voor ons wekelijks weer een verrassing. Als school zijn we heel blij met de ouderhulp, welke er
telkens voor zorgt dat alle fruit en groente gesneden en verdeeld worden over de verschillende
groepen. Mocht u ook willen helpen, kunt u dit kenbaar maken door via het ouderportaal een bericht
te sturen aan Marcella.
Door EU-schoolfruit willen we kinderen verschillende soorten groente en fruit laten proeven. Zo
maken kinderen kennis met veel verschillende smaken en structuren. Wist u dat kinderen soms pas
wennen aan een onbekende smaak na tien tot vijftien keer proberen? Ook als kinderen nog niet veel
durven te proeven, doen ze in de klas mee. Want in de praktijk
blijkt: zien eten, doet eten. Om het proeven te stimuleren,
vragen we u op woensdag, donderdag en vrijdag geen extra
fruit/groente mee te geven voor de fruitpauze. Mocht uw kind
behoefte hebben aan een extra stuk fruit/groente, kan dit aan
de lunch toegevoegd worden.
Postzegelactie
Ook dit jaar heeft groep 7 meegedaan met de kinderpostzegels. De landelijke opbrengst was maar
liefst
9,4 miljoen! Onze leerlingen, de zgn. Special Agents, zijn in
actie gekomen en hebben maar liefst € 3.088,-- opgehaald
voor het goede doel. Een super mooi bedrag!
We zijn bijzonder trots op deze leerlingen, want ondanks het
slechte weer hebben ze een heel mooi bedrag opgehaald.
Naast dit mooie bedrag hebben we dit jaar een zilveren
certificaat verdiend (zie foto), omdat wij al 24 jaar meedoen
aan de kinderpostzegelactie. En zo’n trouwe deelnemer
willen ze graag in het zonnetje zetten.

