
 

 

Wist u dat 

… de Werkgroep Ouders Diekske (WOD) voor elke jarige een verjaardagscadeautje heeft gekocht 
… wij, de kinderen en het team, dit erg fijn vinden! 
… we terug kijken op een geslaagde carnavalsweek op school 
… alle kinderen, maar prins Jurre en prinses Jente in het bijzonder, erg genoten hebben! 
 

Jarig 
Deze maand (09-03) zijn zowel onze directrice Marcella als juffrouw Christianne jarig. Ook 
juffrouw Sandra is deze maand jarig (26-03). Alvast van harte gefeliciteerd en een fijne dag 
gewenst alle drie. 
 

Welkom  
We mogen weer een paar nieuwe kleuters begroeten op onze school. Kaat 
Kleintjens, Hailey Lemstra en Norah Claessens zijn onlangs begonnen of starten 
binnenkort bij juffen Sandra en Fleur in de groep. Wij wensen alle meiden een 
heel fijne schooltijd toe op ’t Diekske. 

  

Corona-maatregelen 
Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, gelden er een aantal afspraken (deze vindt u in 
de nieuwsbrief van februari). Door ons te houden aan deze afspraken, gaan we er voor om samen het 
onderwijs aan onze kinderen zo veilig en goed mogelijk in te richten! Wij waarderen uw medewerking. 
 

De beslisboom geeft antwoord op de vraag of uw kind wel of niet naar school mag komen. Blijft uw 
kind thuis vanwege klachten of omdat de hele groep thuis is, kunt u in het corona-protocol lezen met 
welk lesaanbod uw kind thuis verder kan werken. (Zowel de beslisboom als het corona-protocol vindt 
u als bijlagen bij deze nieuwsbrief) 
Wanneer uw kind klachten heeft of een positieve testuitslag heeft ontvangen, horen wij dit graag van 
u. Dit kan door via het ouderportaal een bericht te sturen naar de groepsleerkracht of te bellen naar 
school. 
 

Om het aantal contacten tussen kinderen te beperken en te voorkomen dat meerdere groepen bij een 
besmetting in quarantaine moeten, wordt er alleen met kinderen uit de eigen klas samen gewerkt. Is 
de leerkracht afwezig en zijn er géén vervangers beschikbaar, mogen de kinderen niet verdeeld worden 
over de andere groepen en blijven ook zij thuis.  
Mocht de leerkracht of een kind uit de groep een positieve testuitslag ontvangen, gaat de hele groep 
in thuisquarantaine. Na 5 dagen kunnen leerkracht en kinderen getest worden en bij een negatieve 
test uitslag weer fysiek naar school. Kinderen die niet getest worden (deze beslissing ligt altijd bij u als 
ouder), blijven 10 dagen thuis. 
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Door bovenstaande maatregelen bestaat de kans dat in de komende periode (de groep van) uw kind 
onverwacht thuis moet blijven. U krijgt hierover bericht via het ouderportaal. In het meest vervelende 
geval komt dit bericht pas ’s ochtends voor schooltijd. Houdt u hier a.u.b. rekening mee. Uiteraard 
proberen we u altijd zo vroeg mogelijk te informeren. 
 

Bewegingsonderwijs  
Volgens de richtlijnen mag er zowel binnen als buiten gesport worden. 
Om het risico op besmetting te beperken, kiezen we er toch voor de 
komende tijd buiten te sporten. Dit betekent dat naast het buiten spelen 
we op dinsdag en vrijdag met groep 3 t/m 8 buiten gymmen. Kinderen 
mogen op die dagen in sportoutfit naar school komen.  
 

Oudergesprekken   
Andere jaren ontvangen de kinderen uit groep 2 t/m 8 in deze 
periode hun rapport. Het rapport is een middel om zicht te geven op 
het ontwikkelingsprofiel van het kind. Hiervoor gebruiken we 
observatie- en toetsgegevens, die in de periode voorafgaand aan het 
rapport zijn verzameld. Vanwege de periode van thuisonderwijs is 

dat nu niet goed mogelijk. Vandaar dat we er als school voor kiezen u deze keer niet middels een 
rapport, maar wel via een oudergesprek te informeren. De gesprekken van groep 1-2 worden 
gehouden op dinsdag 2 en donderdag 4 maart, de gesprekken van groep 3 t/m 7 vinden plaats op 
donderdag 25 en dinsdag 30 maart. (De gesprekken voor groep 8 zijn, vanwege de inschrijving in het 
VO, afgelopen week al gevoerd.)     
Het gesprek vindt plaats via teams, in bijzijn van ouders, de leerkracht én het kind. De gesprekken 
duren 15 minuten. Binnenkort kunt u zich, via het ouderportaal, inschrijven voor het gesprek van groep 
3 t/m 7. 
 

Cito toetsen 
In januari stonden eigenlijk de Cito-toetsen van technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen 
op het programma. Deze gaan we de komende 2 weken afnemen. We gebruiken de Cito-toetsen om 
de groei van elk kind zichtbaar te maken en om ons onderwijsaanbod te evalueren. Voorafgaand aan 
de oudergesprekken ontvangen de ouders van groep 3 t/m 8 een terugkoppeling over de behaalde 
resultaten. 
 
 

  



 

Vakantierooster 

Het vakantierooster voor het nieuwe schooljaar is bekend. De vakanties zijn regionaal vastgesteld.       
De studiedagen worden door de school ingevuld en later dit schooljaar bekend gemaakt. Vanwege de 
Nijmeegse 4 daagse start de zomervakantie voor de scholen in de gemeente Mook & Middelaar en 
Gennep (evenals dit schooljaar) een week eerder dan in de gemeente Bergen.  
 
Vakantierooster nieuw schooljaar 
Herfstvakantie  23 oktober t/m 31 oktober 2021 
Kerstvakantie  25 december 2021 t/m 9 januari 2022 
Voorjaarsvakantie 26 februari t/m 6 maart 2022 
2e Paasdag  18 april 2022 
Meivakantie  23 april t/m 8 mei 2022 
Hemelvaart  26 mei 2022 
2e Pinksterdag  6 juni 2022 
Zomervakantie  23 juli t/m 4 september 2022 
 
Vrije dagen huidig schooljaar 

Vakantie 
2e Paasdag     5 april 2021   
Koningsdag   27 april 2021   
Meivakantie    3 t/m 14 mei 2021   
2e Pinksterdag    24 mei 2021   
Zomervakantie    26 juli t/m 3 sept. 2021  

Studiedagen  
Donderdag  15 april 2021  
dinsdag   6 juli 2021  
  

Verkorte lesdagen  (om 12.00 uur uit)  
vrijdag    23 juli 2021  
 

  

Vreedzame School  

De Vreedzame School:  Blok 4 ‘We hebben hart voor elkaar’   
Dit blok gaat over gevoelens. Om kunnen gaan met gevoelens is van groot belang voor een positief 
klimaat in de klas en in de school. De Vreedzame School streeft naar een klimaat waarin iedereen zich 
prettig voelt en waarin kinderen “hart voor elkaar “ hebben, d.w.z. dat ze met respect omgaan met 
elkaar. Dat gaat gemakkelijker als kinderen in staat zijn hun gevoelens te benoemen en zich in de 
gevoelens van anderen te verplaatsen. Kinderen zijn dan beter in staat om conflicten positief op te 
lossen.   

Om met elkaar over gevoelens te praten, is het van belang dat de kinderen zich 
veilig voelen in de groep; tegelijkertijd bevorderen deze gesprekken de 
veiligheid in de groep. Er ontstaat een vertrouwde sfeer. Uiteraard houden we 
er rekening mee dat niet elk kind even gemakkelijk over zijn of haar gevoelens 
praat. We willen kinderen de ruimte geven om zelf te kiezen wat ze over hun 
gevoelens kwijt willen. We leren de kinderen dat ze mogen “passen”.  
We hebben het over gevoelens als boos en verdriet. We bespreken wat het 
betekent als iemand wordt buitengesloten. De kinderen leren herkennen wat 
hen boos maakt en hoe ze hun boosheid uiten. Ze leren dat “afkoelen” 
belangrijk is om een conflict te kunnen oplossen.   

  



 

Verder gaat het in blok 4 over blij zijn, tevreden zijn, over opkomen voor elkaar. De 
lessen gaan  over dingen die je leuk vindt en waar je blij van wordt. Aan het eind van blok 4 bedenken 
de kinderen een  les, die voor iedereen leuk is.  Ze bereiden de les zo veel mogelijk zelf voor en 
verzorgen de les. Na afloop staan de kinderen stil bij de vraag of iedereen een leuke les heeft gehad 
en worden zo mogelijk afspraken voor een volgende keer gemaakt.  
 

Tip voor thuis  
Geef uw kind eerst de gelegenheid om af te koelen voordat u een conflict gaat uitpraten.  
Bespreek wat je kan doen als je boos bent:  
 gemeen terug doen  
 de ander z’n zin geven, je terugtrekken,   
 weten wat je wilt, rekening houden met wat jezelf wilt en wat de ander wilt.  
Stimuleer de laatste manier; dat heeft de grootste kans op een positieve oplossing. 
 

Schrijfonderwijs 

Ook in tijden van het coronavirus blijven we als school in ontwikkeling. Dit schooljaar werd ons 
meerdere keren de vraag gesteld, waarom kinderen aan elkaar leren schrijven. Voor ons een goede 
aanleiding om het schrijfonderwijs eens onder de loep te nemen. Hiervoor hebben we de kerndoelen 
(wat moeten kinderen kennen en kunnen) én kennis uit wetenschappelijk onderzoek geraadpleegd.  
Kinderen kunnen op twee manieren leren schrijven: in blokletters (losse letters) of in verbonden schrift 
(aan elkaar schrijven). De kerndoelen geven alleen aan dat kinderen een leesbaar schrift moeten 
ontwikkelen. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat leren schrijven op papier belangrijk is voor 
de ontwikkeling van de motoriek en kennis van het alfabet.  
Beide manieren van schrijven hebben voordelen. Zo heeft het blokschrift een positieve invloed op 
letterkennis en technische leesvaardigheid én het verbonden schrift op spelling en stellen. Deze 
voordelen herkennen we ook vanuit de praktijk. Beide manieren hebben ook verschillende motorische 
uitdagingen. Het is niet duidelijk welke motorisch het meest complex is. Tegen het eind van de 
basisschoolperiode ontwikkelen kinderen een meer persoonlijk handschrift, waarin vaak beide 
manieren worden gecombineerd.  
Na alle voor- en nadelen afgewogen te hebben, kiezen we als school voor het aanbieden van beide 
manieren: in groep 3 starten met het leren schrijven van blokletters en daarna verbonden schrift. 
Hiermee zetten we de huidige werkwijze voort. Door beide vaardigheden aan te leren en in te oefenen, 
kunnen kinderen vanaf groep 7 echt hun eigen 
handschrift ontwikkelen. Kinderen waarbij het aan elkaar 
schrijven motorisch te veel vraagt, bieden we alleen het 
blokschrift aan.  
Op deze wijze werken we aan een leesbaar handschrift 
voor elk kind én sluiten we aan bij onze visie: ‘leer zoals je 
bent, ontdek je talent’. 

  



 

Ouderbijdrage  
Het basisonderwijs in Nederland is gratis. Basisscholen krijgen namelijk geld van de overheid. 
Daarnaast mogen de scholen wel een vrijwillige financiële bijdrage vragen aan de ouders. De vrijwillige 
ouderbijdrage is bedoeld voor activiteiten die niet tot het gewone lesprogramma behoren en dus niet 
betaald worden door het Ministerie van Onderwijs. Het gaat om activiteiten als: carnaval, 
Koningsspelen, musical, Kerst, sinterklaas, schoolkamp en schoolreis.   
 

Een basisschool mag zelf de hoogte en bestemming van de ouderbijdrage bepalen. Het vaststellen 
hiervan gebeurt in overleg met de ouders van de schoolraad en medezeggenschapsraad. Wij vragen 
een vrijwillige ouderbijdrage van €38,00 per schooljaar. Kinderen die in de loop van het schooljaar 
instromen, betalen naar rato.   
 

Vanwege het coronavirus kunnen niet alle 
schoolactiviteiten plaatsvinden. Dit betekent dat er 
geld over blijft. Op advies van de schoolraad en 
medezeggenschapsraad zal dit geld besteed worden 
aan het opfleuren van het schoolplein en de aanschaf 
van (buiten)spelmateriaal. De leerlingenraad wordt 
betrokken bij de concrete invulling. Meer info volgt 
binnenkort.   

 


