
 

Wist u dat…... 
…  juf Fleur in blijde verwachting is. 
... wij haar een hele fijne zwangerschap wensen. 
... de vervanging al geregeld is (zie verderop in deze nieuwsbrief). 
... maandag 2 maart gestart wordt met de aanleg van het zonnepanelensysteem op het dak van ons  
    schoolgebouw. 
... we de overlast zoveel als mogelijk proberen te beperken. 
... dit kan zorgen voor beperkte parkeermogelijkheden voor de school. 
... we hopen dat u hier rekening mee wilt houden. 
… mer na de vakantie weer een luizenscreening plaatsvindt. 
 

Welkom  
Deze maand komt Mia Paige-Smink bij juffrouw Sandra en Fleur in de groep. Wij 
wensen haar een fijne tijd toe bij ons op ’t Diekske. 
 
 

Jarig 
Op 9 maart zijn zowel juffrouw Christianne als juffrouw Marcella jarig. Juffrouw 
Sandra is jarig op 26 maart. Alvast gefeliciteerd en een fijne verjaardag gewenst.  

 

Vakantierooster 2020-2021 
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 later dit schooljaar bekend gemaakt.  
 

Herfstvakantie 19 t/m 23 oktober 
Kerstvakantie 21 december t/m 1 januari 
Carnavalsvakantie 15 t/m 19 februari 
2e Paasdag 5 april 
Koningsdag 27 april 
Meivakantie 3 t/m 14 mei 
2e Pinksterdag 24 mei 
Zomervakantie 19 juli t/m 27 augustus 
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PROCLAMATIE DE NEETORE 2020 
Schôlprins JESSE d’n Urste en Prinses EVI 

Ik, prins JESSE,  bruurke van grote zus Fleur en grote bruur van 
klene Melle, Zoon van Geert van de Kamps en Saskia van d’n 

Arts. Rechtvaardig, fanatiek mar niet tege mien verlies 
kunnende. Liefhebber van sushi mar dan zonder spinne… Ger mit 

miene computer goj Fortnite, Tiktokke of YouTubbe. Al 5x iedereen uut Limburg 
van d’n judomat heb gegooid en bijna klaor vôr de olympische speule… 

 
En ik, Prinses EVI, grote zus van IZA, dochter van ald prins Rob Kleintjens en  
Hettie Weijers uut d’n Gruusbèk. Kei fanatiek ien ûn pôtje volleybal speule, ûne 

grote hekel hebbende an ut oprûme van mien slaopkamer, en dûrdrônge van 
carnvalsbloed. Groot liefhebber van ût giechele, afsprekend mit mien 

vriendinnekes en filmkes kieke op mien telefoon. 
 
Verkloare hierbej ût volgende: 
Ten ûrste : Dat wèj, Prins JESSE en Prinses EVI, d’r saame mit vorst RENSKE, de 
roadsleije en de dansmarikes, d’r une gezellige schôlcarnaval van gôn 
make.....ALAAF! 
Ten twedde: Dat wèj blej zien mit oonze vorst RENSKE, die nie op d’r  mundje is 

gevalle mar d’r mundje wel zal late heure.....ALAAF! 
Ten derde: Dat wèj mundig trots zien dat d’r wir alders zien die same mit ons une 

moje carnavalswage hebbe gebouwd……ALAAF! 
Ten vierde: Dat wèj errug blej en trots zien ûm dit joar veurop te mugge goan ien 

d’n optocht en dat ôk vollop zulle doen…..ALAAF! 
Ten viefde: Dat iedereen uut volle borst ons schôlcarnavalslied mit zal zingen 

……ALAAF! 
Ten zesde: Dat d’r veul gehost zal worre en niemand stil mûg blieve staon 

……ALAAF! 
Ten zuvvende: Dat wèj mit carnaval allemoal verkleed gôn, hoe gekker hoe 

moijer!.....ALAAF! 
Ten achtste: Dat wèj, Prins JESSE en Prinses EVI d’n donderdag mit carnaval 

uutgeroepe hebbe as d’n PYJAMADAG …ALAAF! 
Ten niggende: Dat betekent dat iedereen ien ziene pyjama nar schol mûg kòme 

zorg d’r wel vûr dat ut une schône pyjama is……ALAAF! 
Ten tiende:  Dat wèj, Prins JESSE en Prinses EVI, allebei nie van opruime halde, 

dus de raad kan ân ut werk ……ALAAF! 
Ten elfde: Dat wèj, Prins JESSE en Prinses EVI, ôllie allemaol ûne geweldige 

carnaval toewinse!.....ALAAF!  

Wèr of gen wèr … d’rân!!! 



 

 

      BINNENGEKOMEN STUKKEN 

Hallo ouders en kinderen, Even voorstellen… 

Ik ben Lieke Smits, 36 jaar. Woonachtig in Ven-Zelderheide samen met 

Mark en onze twee zoontjes Tuur van 6,5 en Senn van 5 jaar oud. 

Na 14 jaar ervaring te hebben opgedaan als leerkracht binnen lijn 83 op 

BS Sterrenschool (voorheen de Staaij) in Middelaar en BS de Ratel in 

Gennep werd het tijd voor iets anders. Sinds dit kalenderjaar ben ik 

werkzaam in de vervangerspool. Hierdoor zie ik veel verschillende 

scholen, werkwijzen, groepen, kinderen en ouders. Vanuit hier kan ik 

verder kijken wat bij mij past. Belangrijk vind ik om echt naar kinderen te 

kijken en dat kinderen kunnen ZIJN wie ze zijn en zich kunnen 

ontwikkelen binnen hun eigen mogelijkheden.  

Mijn hart ligt bij het jonge kind. Ik was daarom ook erg enthousiast om 

het zwangerschapsverlof van Fleur in te mogen vullen. Ik heb erg veel zin 

om met de kleuters aan de slag te gaan. Ik zal van te voren al twee dagen 

kennis maken met de school en de kinderen voordat ik Fleur echt ga 

vervangen. 

Ik houd van een open contact naar zowel kinderen, collega’s als ouders.  

Dus bij vragen/opmerkingen, kom gerust.  

Tot ziens.  

 

Groetjes Lieke 

nieuw nieuw ….VOORLEZEN IN DE BIEB OP SCHOOL….nieuw nieuw 
 

“Wist U dat een kind dat elke dag 15 minuten leest 1000 nieuwe 

woorden per jaar leert” 
 

Helaas merken wij sinds september dat nog maar weinig kinderen boeken uitlenen om mee 

naar huis te nemen vanuit de bieb op school. We hebben op school een mooie selectie aan 

boeken. De selectie wordt een paar keer per jaar aangevuld met de nieuwste boeken.  

 

Om kinderen te motiveren om meer thuis te lezen, organiseert de bieb vanaf maart regelmatig 

een voorleesmiddag. We gaan dan voor verschillende leeftijdsgroepen verhalen voorlezen. Dit 

zal plaats vinden in de “bieb op school”, na schooltijd.  Kinderen mogen aansluiten met of 

zonder hun ouders. We beginnen met lezen om 14:15 en zullen zo'n 20 tot 30 minuten lezen. 

Daarna hopen we dat de kinderen een leuk boek mee naar huis nemen. Ouders mogen 

meeluisteren,  maar kinderen mogen ook een half uurtje later opgehaald worden. We gaan van 

start op maandag 9 maart. We lezen dan een verhaal voor groep 2 en 3. Komen jullie ook? 
 

Voor verdere uitleen zijn de openingstijden: Maandag, dinsdag en donderdag van 13.30 tot 14.30. 

nieuw nieuw ….VOORLEZEN IN DE BIEB OP SCHOOL….nieuw nieuw 



 

 

 

 


