
 

Wist u dat…... 
… het schoolkamp van groep 8 verplaatst is naar woensdag 30 juni t/m vrijdag 2 juli. 

… meester Sjraar weer gestart is met de muzieklessen. 
….wij vrijdag 16 juli met de hele school feest vieren! 
… die dag de jubilarissen en juf Riky in het middelpunt van de belangstelling staan...  
… de gymlessen vanaf dinsdag 1 juni weer in de gymzaal plaatsvinden 
 
 

Welkom 

 
Deze maand komt Mees Zwart bij juf Sandra en juf Fleur in de groep. Wij 
wensen hem van harte welkom en een leuke schooltijd toe bij ons op ’t 
Diekske. 

 

Jarig 
Op 24 juni is juf Riky jarig. Alvast van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst!  
 

Gymlessen 
Om de kans op besmetting te beperken, vonden de gymlessen de afgelopen periode 
buiten plaats. Nu binnen sporten weer is toegestaan, zullen vanaf 1 juni de gymlessen weer in de 
gymzaal plaatsvinden. We vragen de kinderen van groep 3 t/m 8 dan ook op dinsdag en vrijdag 
sportkleding en gymschoenen mee naar school te brengen.  

Luizencontrole  

Binnen de Corona-maatregelen is het niet mogelijk de luizencontrole op school te houden. We 
vragen u thuis extra alert te zijn en de kinderen regelmatig te controleren op luizen en neten.   

Klassewerkplek  

Ieder jaar houden we binnen Lijn 83 een tevredenheidsonderzoek onder medewerkers. Dit jaar 
hebben alle scholen van Lijn 83 deelgenomen aan het onderzoek van Klassewerkplek.  
Klassewerkplek gaat op zoek naar de basisscholen die de beste werkplek voor leerkrachten hebben. 
Het onderzoek vraagt de leerkrachten zélf om te oordelen over het werkgeluk op hun school. Daarbij 
wordt gekeken naar 7 thema’s die aantoonbaar bijdragen aan het werkgeluk. Met de resultaten 
kunnen we zien waar het het leukste is om te werken, en die scholen worden natuurlijk in het 
zonnetje gezet! Met trots kunnen we zeggen dat onze school is bekroond tot Klassewerkplek 2021 én 
we zelfs tot de top 10 van Nederland behoren!  
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Nationaal Programma Onderwijs 

Zoals u wellicht al in het nieuws heeft gehoord, is er een Nationaal Programma Onderwijs (NPO) 
ontworpen. Het NPO geeft ondersteuning aan leerlingen en scholen om vertragingen vanwege 
corona te beperken en in te halen. De komende tweeënhalf jaar krijgen alle scholen hiervoor extra 
geld en ondersteuning. Aan ons als school nu de opdracht om te kijken hoe wij onze leerlingen gaan 
ondersteunen en wat het team nodig heeft om dit zo goed mogelijk te doen. Het ministerie heeft 
daarvoor een menukaart ontworpen, met verschillende vormen van ondersteuning en 
maatregelen. De gekozen maatregelen leggen we als school vast in een jaarplan, welke ter 
instemming voorgelegd wordt aan de medezeggenschapsraad. In de nieuwsbrief van juli wordt het 
concrete plan verder toegelicht. 

Rapport en oudergesprek 
Vanwege de korte tijd tussen de vorige en komende Cito afname, kiezen we ervoor om de toetsweek 
en het rapport te verzetten. Concreet betekent dit dat de Cito toetsen in de periode van 14 t/m 25 
juni afgenomen worden en kinderen uit groep 3 t/m 8 op woensdag 7 juli hun rapport mee naar huis 
krijgen. De oudergesprekken voor groep 3 t/m 7 vinden plaats in de week van 12 juli. Voor groep 3 
t/m 6 zijn de gesprekken facultatief. Mocht u als ouders in gesprek wensen te gaan, kunt u dit 
kenbaar maken bij de groepsleerkracht. Mocht de leerkracht een gesprek wensen, ontvangt u 
hiervoor een uitnodiging. Voor de voor-adviesgesprekken van groep 7 ontvangt iedereen een 
uitnodiging. Ook alle ouders van groep 1-2 worden uitgenodigd voor een gesprek. Deze gesprekken 
vinden plaats in de week van 14 en 21 juni.  

IEP eindtoets 
 In april hebben de leerlingen van groep 8 de eindtoets gemaakt. De eindtoets is verplicht voor alle 
groep 8 leerlingen in het reguliere basisonderwijs. Binnen stichting Lijn 83 hebben alle scholen de IEP 
eindtoets afgenomen. IEP staat voor ICE Eindevaluatie Primair onderwijs. De score van de groep is 
85,2. De gemiddelde landelijke score op deze toets is 79,7. Onze groep 8 heeft dus boven het 
landelijke gemiddelde gescoord. Hierdoor beoordeelt de inspectie de score op de eindtoets als 
voldoende. Dit is een prachtig resultaat, waar we als school erg trots op zijn!  

Schoolactiviteiten in coronatijd 
Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, houden we ons op school aan de GGD 
adviezen. Ook de komende tijd blijven deze voor basisscholen onveranderd, waardoor de schoolreis 
helaas niet plaats kan vinden. Uiteraard blijven we kijken naar wat er binnen de maatregelen wel 
mogelijk is. Zo verplaatsen we de schoolreis naar het begin van het nieuwe schooljaar, kan het 
schoolkamp en de musical voor groep 8 wel plaatsvinden en vieren we vrijdag 16 juli met de hele 
school feest! Ook het praktisch verkeersprogramma ANWB Streetwise kan op vrijdag 25 juni gewoon 
door gaan. 

 

 

 



 

Kamp groep 8 
Op woensdag 30 juni, donderdag 1 juli en vrijdag 2 juli gaat groep 8 op kamp. De leerlingen 

vertrekken woensdag om 10.30u met de fiets vanaf school. Op vrijdag 
zullen ze rond 13.30u weer terug zijn op school. Verdere informatie 
volgt. 

 

 

 

ANWB Streetwise  

ANWB Streetwise komt op bezoek! (Onder voorbehoud van de dan geldende coronarichtlijnen). 
Het wordt steeds drukker in het verkeer, er zijn stille (elektrische) voertuigen en onze mobiele 
telefoon zorgt vaak voor afleiding… Ook wij als school voelen ons verantwoordelijk voor de 
verkeersveiligheid van uw kind. Daarom hebben wij ANWB Streetwise uitgenodigd om op vrijdag 25 
juni naar onze school te komen (uiteraard met hantering van de juiste hygiënemaatregelen). 
Streetwise is een praktisch, maar ook leuk, leerzaam en uitdagend verkeersprogramma voor alle 
leerlingen van de basisschool. Professionele instructeurs komen naar onze school en geven 
verkeerstrainingen op maat. Met speciaal ontwikkelde lesmaterialen zoals een elektroauto, een 
rijlesauto, zebrapaden, verkeerslichten, opblaasbare auto's en een fietsparcours wordt op een 
aansprekende manier de praktijk zo goed mogelijk nagebootst.  
 
De vier onderdelen zijn:  

  Voor groep 1 en 2: “Toet toet”. Een speelse introductie op gevaarherkenning, herkennen van 

verkeersgeluiden, veilig oversteken, gebruik van de autogordel en een autostoeltje.  

  Voor groep 3 en 4: “Blik en klik”.  Een volgende stap in gevaarherkenning. Veilig oversteken, 

fietsen en het gebruik van een fietshelm, de autogordel en een autozitje zijn onderdeel van de 

interactieve les.  

  Voor groep 5 en 6: “Hallo auto”.  In en om een stille, elektrische ANWB lesauto leren de 

kinderen over de remweg, de invloed van reactiesnelheid en het juiste gebruik van een 

veiligheidsgordel.   

 Voor groep 7 en 8: “Trapvaardig”. Gevaarherkenning. Afleiding in het verkeer, 

fietsvaardigheden en fietsbeheersing ter voorbereiding op het fietsen naar de middelbare 

school.  

 
Wilt u alvast zien hoe Streetwise in de praktijk gaat? Klik dan op onderstaande link en bekijk het 

filmpje op de site http://www.anwb.nl/streetwise.  We gaan er samen met de kinderen een 
onvergetelijke dag van maken!!  

http://www.anwb.nl/streetwise


 

INGEKOMEN STUKKEN 

 
Hallo ouder(s) en/of verzorgers & leerlingen,  
  
In de week van 7 t/m 11 juni vindt de Week voor de Gezonde Jeugd plaats. Tijdens deze week vraagt 
Bergen Beweegt Natuurlijk in samenwerking met verschillende partners aandacht voor een toekomst 
waarin iedereen gezond op kan groeien. Gedurende deze week vinden er activiteiten plaats op en 
rondom de scholen. De activiteiten die dit jaar georganiseerd zullen worden zijn:  
  
- Winactie | Gezonde recepten 
Voorafgaand en tijdens de Week voor de Gezonde Jeugd worden de kinderen uitgedaagd om zelf een 
gezond recept te bedenken. Bij het insturen mogen de kinderen een naam verzinnen voor het recept. 
Ook zetten ze de ingrediënten en de bereidingswijze erbij. Het leukste is natuurlijk als er ook een mooie 
of grappige foto van het recept en het kind wordt bijgevoegd. De leukste, lekkerste, gezondste 
recepten worden dagelijks gedeeld op de website en Facebookpagina. De winnaars krijgen vervolgens 
aan het einde van de week een prijs thuisgestuurd!   
-> Aanmelden kan via de link op de flyer in de bijlage.  
 
- Nationale Buitenspeeldag 
Op woensdag 9 juni vindt de Nationale Buitenspeeldag plaats. De beweegcoach van Bergen Beweegt 
Natuurlijk organiseert die middag een leuke en sportieve naschoolse activiteit in het Heijmanspark in 
Afferden. 
-> Aanmelden kan via de link op de flyer in de bijlage  
  
- ‘Gezonde Start van de Dag’  
Op school wordt er aandacht besteed aan een gezonde start van de dag. De nadruk ligt hierbij op de 
dag beginnen met een gezond ontbijt, en het naar school gaan zelf. Middels aftekenposters in de klas 
kunnen kinderen turven hoe ze naar school zijn gekomen en of ze hebben ontbeten en of dat in hun 
ogen gezond is. 
-> In de bijlage staat een ontbijtboekje met daarin inspirerende gezonde recepten + een dagboek. Dit 
kan ter inspiratie dienen, aan het einde van de week bespreken de docenten op een laagdrempelige 
manier het nut van (gezond) ontbijten.  



 

 



 

 



 

 


