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Oktober

Wist u dat…...
... de kinderboekenweek weer van start gaat op woensdag 30 september en zal duren tot zondag
11 oktober.
... woensdag 14 oktober de leerlingenraad voor het eerst bij elkaar komt.
... vanwege corona de inloopmiddag op donderdagmiddag 15 oktober niet door kan gaan.
... u via de website van 't Diekske online biebboeken bij onze schoolbieb kunt reserveren.
... de kinderen voorgesteld hebben voorlopig zonder mediatoren te werken.
... zij vinden dat alle kinderen elkaar kunnen helpen als dit nodig mocht zijn.
... we hier heel trots op zijn!
….er op het schoolplein niet gefietst mag worden? Graag allemaal afstappen bij het roodwitte paaltje en met de fiets aan de hand verder lopen.
Corona-maatregelen
In deze onzekere tijd is het extra belangrijk om op onze hygiëne te letten en te weten wie er in ons
schoolgebouw is geweest. U als ouder bent daarom alleen welkom op afspraak en wanneer u geen
klachten heeft.
Uiteraard hopen we dat iedereen gezond blijft. Uit voorzorg hebben we als team wel al nagedacht
over wat te doen als kinderen of leerkrachten niet naar school mogen, in verband met de richtlijnen
van het RIVM. Op het ouderportaal vindt u (onder 'nieuws') een stappenplan, waarmee kinderen ook
thuis door kunnen blijven werken. Mocht de leerkracht van uw kind niet naar school mogen én is er
geen vervanger beschikbaar, zijn we genoodzaakt een beroep op u te doen. We begrijpen dat deze
onverwachte opvang thuis niet altijd makkelijk te realiseren is. Toch vragen we uw medewerking en
hopen we dit zo min mogelijk in te hoeven zetten.
Duik met een boek de zomer in
In de zomervakantie konden de kinderen weer mee doen aan het leesbevorderingsproject “Duik met
een boek de zomer in”.
Er hebben weer enorm veel kinderen deelgenomen! TOP!! Joris (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.

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.

Nationale Voorleeswedstrijd in groep 7/8
Net als voorgaande jaren doet onze school ook dit jaar weer mee aan de
Nationale Voorleeswedstrijd, georganiseerd door de “Stichting Lezen.”
Deze Voorleeswedstrijd heeft als doel om 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 6
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 28 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 zijn wij erbij…!?

Gezonde school
Gezondheid vinden we allemaal belangrijk. Zeker in deze onzekere tijd zijn we ons hier meer dan ooit
van bewust. 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.
Op ’t Diekske willen we, samen met u als ouders, werken aan
een gezonde school. Dit doen we door 4 dagen per week
gezond te eten (fruit of groente) en door jaarlijks een
themaweek te organiseren. De werkgroep van ouders
ondersteunt de school in de uitvoering van het afgesproken beleid. Helaas kon de themaweek vorig
schooljaar, vanwege corona, niet door gaan. Dit jaar vindt deze (in aangepaste vorm) plaats van
maandag 12 t/m vrijdag 16 oktober. Tijdens de themaweek besteden we in alle groepen aandacht
aan gezond drinken en duurzaamheid. Binnenkort ontvangt u hier meer informatie over.
Hoera de Kinderboekenweek komt er weer aan!
Tijdens de Kinderboekenweek® 2020 gaan we terug in de tijd. Boeken
brengen geschiedenis tot leven, waardoor de wereld van vroeger tastbaar
wordt. Lees spannende verhalen over ridders, verplaats je in oorlogstijd of
kom van alles te weten over de Oudheid.
Je hebt geen tijdmachine nodig om andere tijden te ontdekken. Verken
werelden uit het verleden door het lezen van boeken!
Van 30 september t/m 11 oktober staan kinderboeken bij ons op school
centraal. Dit jaar rond het thema ‘En toen?’.
Tijdens de Kinderboekenweek 2020 gaan we terug in de tijd. Boeken brengen geschiedenis
tot leven, waardoor de wereld van vroeger tastbaar wordt. Lees spannende verhalen over ridders,
verplaats je in oorlogstijd of kom van alles te weten over de Oudheid. je hebt geen tijdmachine nodig
om andere tijden te ontdekken. Verken werelden uit het verleden
door het lezen van boeken!
Daar kunt u natuurlijk ook thuis mee aan de slag. Maak een voorleesdate met opa of oma, lees extra
veel voor of bezoek de bibliotheek. Kijk voor meer informatie op www.biblioplus.nl.
Geef een boek cadeau! Tijdens de Kinderboekenweek kunt u samen met uw kind naar de
boekhandel. Bij aanschaf van een leuk boek (min. 10 Euro) krijgt uw kind het
Kinderboekenweekgeschenk cadeau. Dit jaar het boek ‘De diamant van
Banjarmasin’ van Arend van Dam

Opening KInderboekenweek
Woensdag 30 september is de Kinderboekenweek weer begonnen. Deze duurt tot en met 11
oktober.
Het thema is dit jaar: “En toen?”.
De kinderen zijn woensdag gestart met een speurtocht door de school. In groepjes, samengesteld uit
alle klassen door elkaar, moesten ze oude voorwerpen herkennen en bedenken waar die voor
gebruikt werden. Er hingen ook foto’s van het personeel in hun kindertijd. Dat was best moeilijk
maar wel heel leuk. Bij elke foto/voorwerp stond een letter. Al deze letters vormden samen een
spreuk.
In alle groepen wordt ingegaan op het thema d.m.v. knutselen, boeken lezen, voorlezen, spellen enz.
Dit alles om het lezen te stimuleren. Want lezen is ontspannend en leerzaam!!
Om het lezen te stimuleren staat in groep 3-4 een mooie voorleesstoel. Wie
een stukje wil voorlezen mag in die stoel.
Dankzij Roel Drissen zijn de kussens van die stoel weer helemaal opgeknapt.
Bedankt daarvoor!

Voorstelrondje stagiaires
Mijn naam is Anja Nijholt. Ik ben 18 jaar oud. Ik woon in Gennep. Ik ben student
op Gilde Opleidingen in Venray. Hier doe ik de opleiding onderwijsassistent. Ik ben
tweede jaars student. Ik loop dit hele schooljaar stage in groep 3/4. Ik ben elke
donderdag en vrijdag in de klas. Mijn hobby’s zijn tekenen en knutselen. Ook doe
ik aan wedstrijdzwemmen. Dit doe ik een keer in de week, want ik fitness ook een
keer in de week. Oppassen vind ik leuk, dit doe ik dan ook regelmatig bij ons in de
buurt. Ik heb veel zin om bij jullie stage te komen lopen.

Dag allemaal!
Mijn naam is Marlijn van Mil en ik ben 24 jaar oud. Oorspronkelijk een echt ‘Offers’ meisje, maar
sinds kort woonachtig in Boxmeer. Ik ben tweedejaars PABO student en dit jaar ben ik op vrijdag te
vinden in groep 6-7 van ‘t Diekske. Omdat ik de PABO in deeltijd volg, ben ik naast deze studie
parttime werkzaam in de kinderopvang als pedagogisch medewerkster. Door deze combinatie
kan het soms voorkomen dat ik op een andere dag werkzaam ben op
school.
Naast studeren, stage lopen en werken geniet ik van shoppen,
(ski)vakanties en dagjes uit met familie en vrienden.
Ik heb er erg veel zin in om van dit schooljaar een ontzettend leuk en
leerzaam jaar te maken met groep 6-7. En zodra het weer kan en mag;
kom gerust binnen om een gezellig praatje te maken!
Tot snel! 👋🏻

INGEKOMEN STUKKEN
Ventilatie scholen: ingekomen brief van bestuur van Stichting Lijn83 po
Via deze brief willen we ouders en verzorgers informeren over de ventilatie op de scholen van Lijn
83. Alle berichtgeving over ventilatie en het coronavirus hebben ertoe geleid dat er veel discussie is
ontstaan. Dit begrijpen we. Door u van actuele informatie te voorzien willen we u op de hoogte
houden van de stand van zaken.
Belangrijk is dat het RIVM aangeeft dat het op dit moment onduidelijk is of verspreiding via
aerosolen een relevante rol speelt bij de verspreiding van het virus. Er is geen onderzoek waaruit dit
blijkt. Er zijn dus voor RIVM onvoldoende aanwijzingen om aanvullende maatregelen te adviseren ter
voorkoming van aerogene transmissie. Er wordt aangeraden de bestaande regelgeving en richtlijnen
op het gebied van ventilatie te volgen. Dat geldt ook voor scholen.
Goede ventilatie is van belang voor een gezond binnenklimaat. Ventilatie helpt ook om de overdracht
van luchtweginfecties te beperken. Het is echter onbekend in welke mate ventilatie (luchtverversing)
helpt om de overdracht van COVID-19 daadwerkelijk tegen te gaan. Er zijn ook geen aanwijzingen dat
niet ventileren leidt tot overdracht van COVID-19.
Los van COVID-19, blijft het dus belangrijk dat de ventilatie in schoolgebouwen aan reguliere
gezondheidseisen voldoet, om er goed in te kunnen leren en werken. Minister Arie Slob (Onderwijs)
heeft daarom de opdracht gegeven om te onderzoeken of de (voorzieningen voor) luchtverversing in
scholen voldoen aan de reguliere geldende gezondheidsrichtlijnen. Hij heeft hiertoe het Landelijk
Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS) opgericht. Indien scholen niet aan deze eisen voldoen
is het belangrijk dat scholen een plan van aanpak opstellen.
Lijn 83 heeft onderzocht hoe het staat met de ventilatie en luchtkwaliteit van al haar scholen.
De ventilatie voldoet op verschillende scholen niet. Samen met de gemeente kijken we naar de
aanpassingen die in het schoolgebouw gedaan moeten worden om de ventilatie te verbeteren. We
kijken daarbij ook naar welk schoolgebouw de meeste prioriteit heeft. In de tussentijd lossen we dit
voor onze scholen op door het toepassen van verschillende maatregelen uit de Handreiking
Coronavirus en het gebruik van ventilatie en verwarming en koeling op scholen (zie
weeropschool.nl/ventilatie). Daarnaast houden we rekening met de extra richtlijnen voor het
coronavirus van het RIVM. Dat betekent dat we lokalen in de school regelmatig luchten als er geen
leerlingen in de ruimte zijn en sterke luchtstromen van persoon naar persoon vermijden.
We verwachten u op korte termijn te kunnen informeren over de uitkomsten per school, eventuele
vervolgstappen en de voortgang hiervan.
Heeft u nog vragen over ventilatie en frisse lucht binnen uw school? Neem dan contact op met de
directeur van uw school.
Heeft u nog algemene vragen over dit onderwerp? Het LCVS publiceert 1 oktober een lijst met
veelgestelde vragen over ventilatie op scholen, specifiek voor ouders van schoolgaande kinderen, die
u kunt vinden op weeropschool.nl/ventilatie.
Met vriendelijke groet, Stichting Lijn 8

Informatie over stichting Leergeld
Stichting Leergeld De Stuwwal heeft als doel ervoor te zorgen dat alle kinderen mee kunnen doen; zowel op
school als in hun vrije tijd.
Om dit te bereiken helpt de stichting ouders die een laag besteedbaar inkomen hebben. Ze ondersteunen
deze ouders door de kosten voor binnen- en buitenschoolse activiteiten rechtstreeks te vergoeden aan de
school, de vereniging of de leverancier. U kunt hierbij denken aan de betaling van de ouderbijdrage, een
fiets of laptop voor uw kind of aan de kosten voor zwemles of een sprotvereniging.
Hoe vraagt u hulp aan?
Als u een laag besteedbaar inkomen hebt (niet hoger dan circa 120% van de bijstandsnorm), kunt u contact
opnemen via de website www.leergeld.nl/destuwwal. De stichting is eventueel ook bereikbaar op
telefoonnummer: 06-53387456. Op de website kunt u een aanvraagformulier invullen en terug sturen.
Binnen 2 weken zal de stichting dan contact met u opnemen.
Hieronder de folder van de stichting:
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Fanfare ‘Helpt elkander’

