
 

Wist u dat…... 
... juf Lieke vrijdag 13 november haar laatste dag in groep 1-2 werkt 
… vanaf woensdag 18 november juf Fleur terug op school is 
… wij juf Lieke enorm bedanken voor de fijne tijd en haar succes wensen op de nieuwe werkplek 
… de voorleeswedstrijd op onze school gewonnen is door Janne Giepmans 
… er na de herfstvakantie veel kinderen hun drinkbeker mee naar school hebben gebracht 
… we het heel fijn vinden op deze wijze het gezond drinken te kunnen stimuleren! 

 

Jarig 
Deze maand (11-11) is meester Michel jarig. Alvast van harte gefeliciteerd en een fijne dag 
toegewenst!  

 

Coronamaatregelen 
Om verdere verspreiding van het virus te voorkomen, blijft het extra belangrijk om 1,5 meter afstand te 
houden, op onze hygiëne te letten en sociale contacten te beperken. Daarom bent u in de school alleen 
welkom op afspraak en wanneer u geen klachten heeft. Het contact tussen school en thuis zal de komende 
tijd dan ook zoveel als mogelijk telefonisch, via het ouderportaal of teams verlopen. Mocht u op uitnodiging 
van de leerkracht toch in school moeten zijn, vragen wij u een mondkapje te dragen. Dit is de afspraak voor 
alle publieke ruimtes, dus ook in onze school.   
 

Structurele ondersteuning van het onderwijsleerproces, zoals de inzet van vaste vrijwilligers, stagiaires en 
vakleerkracht muziek, wordt de komende tijd wel voortgezet. Uiteraard geldt ook voor hen, mits klachtenvrij 
en op 1,5 meter afstand van elkaar. Incidentele schoolactiviteiten, waaronder het natuurpad, de 
luizencontrole, talentmiddagen en het voorleeskwartier, komen te vervallen.  
 

Mocht het voorkomen dat uw kind thuis moet blijven (door ziekte, quarantaine of afwezigheid van de 
leerkracht), beschrijft het 'corona protocol' welk aanbod thuis gevolgd kan worden. Dit protocol vindt u bij 
'nieuws' op het ouderportaal. Op deze wijze proberen we het lesaanbod aan onze kinderen ook in deze 
situatie zoveel als mogelijk voort te zetten. Uiteraard hopen we hier zo min mogelijk gebruik van te hoeven 
maken. 
 

Communie en Vormsel  
De data voor de Communie en het Vormsel zijn bekend. Onder voorbehoud van de maatregelen rondom 
het coronavirus zal dit plaatsvinden op: 

 Presentatieviering Communie/Vormsel zondag 14 maart 11.00 uur 
 Vormsel zaterdag 10 april 17.00 uur 
 Communie zondag 18 april 11.00 uur 

Ouders die mee willen denken over de organisatie, zijn van harte welkom! U kunt hiervoor contact 
opnemen met Esther Pullens  (epullens@hotmail.com). 
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Oudergesprekken  
Woensdag 18 november ontvangen de kinderen uit groep 3 t/m 8 hun 1e  rapport. Donderdag 26 november 
en dinsdag 1 december voeren we hierover oudergesprekken. In het gesprek is er aandacht voor de sociaal 
emotionele ontwikkeling, de werkhouding en leerresultaten (tot dusver) van uw kind. Vanwege de 
aangescherpte maatregelen zal het gesprek digitaal plaatsvinden. We gebruiken hiervoor het programma 
'teams'. 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 vragen wij u om tussen elk gesprek 15 minuten ruimte te laten. Dit vergemakkelijkt het in- en 
uitloggen binnen 'teams'. 
 
Voorafgaand aan het oudergesprek ontvangt u via de mail een uitnodiging met link. Heeft u meerdere 
gesprekken, ontvangt u voor elk gesprek een aparte mail. Op de afgesproken dag en tijd vragen wij u middels 
deze link in te loggen. Mocht u één dag voor het gesprek nog geen mail ontvangen hebben, verzoeken wij u 
via het ouderportaal een bericht te sturen naar de groepsleerkracht van uw kind. Vermeld in dit bericht a.u.b. 
uw mailadres. Tijdens het gesprek zijn ook de kinderen van harte welkom aan te sluiten. Het digitale gesprek 
vindt dus plaats in bijzijn van ouders, de leerkracht én het kind. 
 

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/


 

  Voorstelrondje stagiaires 

 
Beste ouders, verzorgers, 
 
Mijn naam is Julot Hofmeijer en ik ben 18 jaar oud. Op dit 
moment volg ik de opleiding Onderwijsassistent niveau 4 bij 
Gilde opleidingen te Venray. Ik zit in mijn derde leerjaar. Vanaf 
de start van dit schooljaar ben ik als stagiaire aanwezig op BS ‘t 
Diekske. De eerste helft van dit jaar zal ik op maandag, dinsdag 
en woensdag in groep 4/5 aanwezig zijn. Na de kerstvakantie 
loop ik stage in groep 1/2. 
 
In mijn vrije tijd vind ik het leuk om bezig te zijn met het 
bewerken van video’s en foto’s. Ook vind ik ‘escape rooms’ 
ontzettend leuk en uitdagend! 
 
Ik kijk ontzettend uit naar het aankomende jaar! 
 
Met vriendelijke groet, Julot 
 

 
 
Hoi!  
 
Ik ben Bo Verdonschot, ik ben zeventien jaar en kom uit 
Cuijk. Ik ga aankomend jaar stagelopen op ’t Diekske in 
groep 6/7 van meester Joep. Ik zit momenteel in mijn 
eerste jaar van de ALPO aan de HAN en Radboud 
Universiteit in Nijmegen. Deze studie is namelijk een 
combinatiestudie bestaande uit de Pabo en 
Pedagogische Wetenschappen. Maandag 26 oktober was 
mijn eerste stagedag en gedurende de rest van dit 
schooljaar zal ik blijven stagelopen op de maandag.  
Mijn ouders werken beide in het onderwijs, dit is me dan 
ook met de paplepel ingegoten. 
Ik houd ervan om te kletsen met vriendinnen, te dansen 
en af en toe allerlei lekkernijen te bakken.  
Ik heb enorm veel zin in dit jaar en hoop veel te leren 
van Joep en zijn leerlingen! 

  



 

Voorleeswedstrijd ’t Diekske 

 
Ik (Janne Giepmans) heb de voorleeswedstrijd van school gewonnen met het boek De olijke tweeling. De 
schrijver is Marion van de Coolwijk. 
Er waren 6 kandidaten die het allemaal super goed hebben gedaan. De wedstrijd was in de kleine gymzaal.  
De jury was juffrouw Marcella van Wanroij, Conny Teunissen 
 (van de bibliotheek) en Jente Bertrands (de winnaar van vorig jaar).  
 
Over een paar maanden is de voorleeswedstrijd  
van de gemeente Bergen, dan mag ik weer voorlezen 
en onze school vertegenwoordigen. Ik heb daar veel zin in!          
 
Groetjes,  
Janne Giepmans (groep 7)  

 

 

 

 

Workshops techniek en English food groep 7&8 
 
Op 29 Oktober zijn we naar Elzendaalcollege Gennep geweest met groep 7/8. 
De groep werd verdeeld. De ene groep ging techniek doen en de andere groep English food. 
 
Met techniek hebben we een vogelhuisje gemaakt. Je kan er vetbollen aan hangen en zaden er in doen. 
Maar goed dat er vaders bij waren die meegeholpen hadden, anders waren we nu nog bezig geweest! 
 
Bij English food hebben we mini pizza quiche gemaakt. We hebben ook nog een rondleiding door een stukje 
van de school gekregen. In groepjes van twee hebben we alles zelf moeten maken en afwassen. Je mocht 
het daarna ook opeten. Het was echt lekker! 
 
Groeten van Imme en Fenna (groep 8) 

 
  



 

Pietenmiddag  
Op woensdagmiddag 25 november vindt de Pietenmiddag plaats. We willen deze 

middag gewoon door laten gaan, maar dan wel in aangepaste vorm. Dat betekent 

dat er deze middag wel allerlei leuke spellen en activiteiten voor de kinderen van 

groep 1 t/m 8 plaatsvinden, maar dat de leerkrachten deze spellen begeleiden. 

Er zijn veel ouders, die zich aan het begin van het schooljaar al hebben opgegeven 

om tijdens de pietenmiddag te helpen. Helaas zijn we genoodzaakt om het dit 

jaar zonder ouderhulp te organiseren.  

De kinderen krijgen op het eind van de middag een zakje pepernoten.  Indien uw 

kind een allergie 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!  

 

 

 

 

 

Fietsverlichtingsactie ’t Diekske 
Beste ouders,  
Normaal gesproken houden we rond deze tijd onze jaarlijkse Fietsverlichtingsactie voor de groepen 
3 tot en met 8, waarbij er ook aandacht is voor de remmen, een goed vastzittend zadel etc.. 
Dit jaar gaat deze actie vanwege het coronavirus helaas niet door. Mogelijkerwijs gaan we dit in het 
voorjaar alsnog uitvoeren. 
 
Toch zouden wij u willen vragen in deze donkere dagen zelf alert te zijn op een deugdelijke fiets voor uw 
kind, inclusief verlichting, bij voorbaat dank!   

 
 

Zullen we allemaal ons licht aandoen, zodat we beter zien én beter gezien worden? 
Meedoen is makkelijk! Dat begint natuurlijk bij een fietsverlichting die werkt! 
 
Namens het team van ‘t Diekske, 
Joep Janssen 
 

  



 

INGEKOMEN STUKKEN 

 

Zet je licht aan!   

Op zondag 25 oktober gaat de wintertijd weer in!  

De ANWB zet zich al jaren in voor verkeersveiligheid. 67% van de Nederlanders heeft wel eens een 
onveilige verkeerssituatie meegemaakt door fietsers zonder licht. En de kans op een aanrijding neemt met 
20 procent af bij juiste fietsverlichting. Goed idee dus, die fietslamp. Maar dan moet je hem wel áánzetten.   
Ook dit jaar zet de ANWB zich met de fietsverlichtingsactie weer in zodat uw kinderen veilig en goed 
zichtbaar op de fiets naar school gaan.  De ANWB fietsverlichtingsactie stimuleert een gedragsverandering 
bij uw kinderen m.b.t. het correct voeren van fietsverlichting. De gedragsinterventie bestaat uit een 
sjabloon met spuitkrijt dat makkelijk is aan te brengen bij het fietsenhok en op het pad voor het hek van de 
school. Onderzoek wees uit dat 20% van de fietsers na het zien van de tag “zet je licht aan” zijn  
fietsverlichting wél aanzet. Vaak werkt de fietsverlichting wel maar vergeet men deze echter aan te zetten. 
Dit jaar wordt deze gedragsinterventie wederom ingezet. Wilt u meer informatie kijk dan op 
www.anwb.nl/fietsverlichtingsactie .  

Tips van de bieb 

Het belang van voorlezen en lezen! 
Voorlezen is ontzettend belangrijk om kinderen kennis te laten maken met boeken en verhalen, maar is 
zeker ook aan te raden als uw kind al zelf kan lezen! Wanneer u voorlezen opneemt in uw dagelijkse 
rituelen raken kinderen hiermee vertrouwd. Voorlezen wordt een moment van ontspanning en samen zijn 
waarbij leesplezier ervaren wordt. Kinderen die plezier hebben in lezen, lezen meer en worden betere 
lezers.  
Maar voorlezen en lezen hebben nog meer opbrengsten: 

• Voorlezen is een voorbeeld geven 
• Voorlezen ondersteunt de ontluikende geletterdheid 

(herkennen van letters) 
• Voorlezen ondersteunt het fonologisch bewustzijn 

(herkennen van klanken) en mondelinge taalontwikkeling 
• Voorlezen en zelf lezen zorgt voor steeds beter kunnen lezen 

en dat geeft zelfvertrouwen 
• De woordenschat groeit 
• Er ontstaat verhaalbegrip 
• De kennis van de wereld groeit 
• Het stimuleert de fantasie 

 
Wanneer u samen met uw kind gaat lezen kunt u gebruik maken van speciale samenleesboeken. Deze 
verhalen wisselen in teksten voor het kind op niveau en teksten die u als ouder kunt voorlezen. Dit is een 
ontspannen manier om u kind ook thuis te laten lezen. Vraag ernaar in de bibliotheek of zoek ze op in de 
bibliotheek op school.  

   

Met 15 minuten lezen per dag, lees 
je 1 miljoen woorden per jaar en 
groeit je woordenschat met ca. 

1.000 woorden per jaar! 
 

http://www.anwb.nl/fietsverlichtingsactie


 

Nieuwsbericht CoronaMelder app 

De CoronaMelder-app: vanaf nu voor iedereen beschikbaar 
Voorkom dat je onbewust een ander besmet  

 
Het coronavirus is er nog. Daarom kan vanaf nu iedereen de CoronaMelder-app gebruiken. De app 
informeert je als je mogelijk bent besmet. Zo kun je voorkomen dat je onbewust een ander besmet. Elke 
download helpt om de verspreiding van corona te stoppen. In de App Store en de Google Play Store staat 
CoronaMelder voor je klaar. Het downloaden van de app is altijd vrijwillig.  
 
Hoe werkt CoronaMelder?  
De CoronaMelder-app stuurt je een melding als je langer dan 15 minuten dicht bij iemand in de buurt bent 
geweest, die later het coronavirus blijkt te hebben. Dit kan een bekende zijn, maar ook een app-gebruiker 
bij wie je in de buurt was en die je niet kent. Als je een melding hebt ontvangen, lees je in de app welke 
maatregelen je kan nemen en of je je kan laten testen. Zo weet je na een melding dat je meer kans hebt om 
besmet te zijn en kun je voorkomen dat je onbewust een ander besmet. Want je kunt het coronavirus al 
doorgeven, voordat je je ziek voelt. 
CoronaMelder is een aanvulling op het reguliere bron- en contactonderzoek van de GGD. Met de app 
kunnen ook mensen worden geïnformeerd die niet naar voren komen uit het bron- en contactonderzoek. 
De app weet niet wie of waar je bent. Ook geeft de app geen meldingen over actuele besmettingen in de 
buurt. Daarom is het belangrijk dat je je blijft houden aan de basisregels, zoals 1,5 meter afstand houden en 
vaak je handen wassen. 
 
Zo gebruik je CoronaMelder  
1. Download de CoronaMelder-app. Als je een Android-telefoon hebt, vind je de app in de Google Play 

Store. Heb je een iPhone? Dan vind je de app in de App Store. 
2. Installeer de app. Op het scherm van je telefoon lees je hoe dit moet.  
3. Volg de stappen in de introductieschermen.  
4. Zet in de instellingen van je telefoon bluetooth aan én laat deze aan staan. Alleen dan kan de app 

meten of je bij andere telefoons met CoronaMelder in de buurt bent geweest. 
5. Ontvang je een melding? Open CoronaMelder en lees wat je kunt doen en of je je moet laten testen.  
6. Blijk je zelf corona te hebben? Dan is het jouw eigen keuze of je jouw besmetting – samen met de GGD 

– wilt melden in de app.  
 
Vind je het installeren van de app lastig? Vraag dan een familielid of bekende om te helpen. Ook veel 
bibliotheken kunnen je helpen bij het installeren. Of bel de Helpdesk CoronaMelder op 0800-1280. Daar 
kun je ook terecht met technische vragen over de app. 
 
Meer weten?  
Op www.coronamelder.nl vind je alles wat je wilt weten over de app. Bijvoorbeeld dat het downloaden van 
CoronaMelder altijd vrijwillig is en dat de app niet om je persoonsgegevens vraagt. De app weet dus niet je 
naam, niet je e-mailadres en niet je telefoonnummer. Ook werkt CoronaMelder niet met locatiegegevens 
(GPS). De app weet dus niet wie je bent of waar je bent. Download jij CoronaMelder ook om te voorkomen 
dat je onbewust anderen besmet?  

http://www.coronamelder.nl/


 

 

 

 

 

Ben Bizzie activiteiten 
Wil uw kind tijdens de vakantie of na schooltijd sporten met onze beweegcoaches van  
’Bergen Beweegt Natuurlijk’? Meld uw kind dan nu nog aan voor één of meerdere Ben 
Bizzie activiteiten via de volgende link:  
https://www.benbizzie.nl/activiteiten?gemeente%5B%5D=19&sort=name&zoeken=ben+bizzie 
Vanaf de herfstvakantie worden er verschillende Ben Bizzie activiteiten georganiseerd. Naast de naschoolse 
Ben Bizzie activiteiten worden er gedurende het schooljaar ook super toffe sportieve en culturele activiteiten 
aangeboden bij verenigingen in de buurt.  
 
Uw kind mag onbeperkt deelnemen aan verschillende activiteiten. Vaak gratis en zonder direct lid te hoeven 
worden ontdekt uw kind nieuwe activiteiten en wordt er een nieuw talent geprikkeld! 

Hopelijk snel tot ziens!   
 

M. 0683207167 | 
 

E. info@bergenbeweegtnatuurlijk.nl | 
 

W. www.bergenbeweegtnatuurlijk.nl 

 

  

https://www.benbizzie.nl/activiteiten?gemeente%5B%5D=19&sort=name&zoeken=ben+bizzie
tel:0683207167
mailto:info@bergenbeweegtnatuurlijk.nl
https://www.bergenbeweegtnatuurlijk.nl/
https://www.bergenbeweegtnatuurlijk.nl/


 

 


