
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wist u dat…... 
... er vanaf maandag 28 juni niet langer in groepsbubbels gewerkt hoeft te worden 
... de 1,5 meter afstand uiteraard nog wel voor alle volwassenen geldt 
... bezoekers in de school niet langer mondkapjes hoeven te dragen 
... er in de pauzes weer gezamenlijk buiten wordt gespeeld 
... de oudergesprekken op school plaats kunnen vinden 
…. Vrijdag 16 juli een geweldige feestdag wordt! (meer info volgt binnenkort) 
 

 

Oudergesprekken  
Deze week ontvangen alle kinderen uit groep 3 t/m 8 hun rapport. Mocht u 
hierover in gesprek wensen te gaan, kunt u dit uiterlijk vrijdag 9 juli via het 
ouderportaal kenbaar maken bij de leerkracht van uw kind. Mocht de leerkracht een gesprek wensen, 
ontvangt u hiervoor een uitnodiging. De gesprekken vinden op school plaats, in de week van 12 t/m 
16 juli. 
 

 

Ouderbijdrage  
Jaarlijks vragen we aan alle ouders een vrijwillige bijdrage in de kosten. De 
bijdrage is bestemd voor extra activiteiten buiten de lesactiviteiten om. 
Onze vrijwillige ouderbijdrage bedraagt € 38,00 per kind, per schooljaar. 
Door het coronavirus konden ook dit schooljaar helaas niet alle activiteiten 
plaatsvinden. Zo zijn de schoolreis en onderbouwdag wederom komen te 
vervallen. In overleg met de ouders van de schoolraad en 

medezeggenschapsraad is besloten deze activiteiten te verzetten naar het begin van het nieuwe 
schooljaar. Het betreft hier de kinderen uit groep 1 t/m  7. Groep 8 is tijdens het schoolkamp al verrast 
met een uitstapje naar Toverland! 

 

 

Ouderhulp  

Bij de start van het schooljaar ontvangt u een intekenlijst waarop u aan kunt geven bij welke 
activiteiten we op uw hulp kunnen rekenen. Vooruitlopend op het nieuwe schooljaar willen we in deze 
nieuwsbrief al aandacht vragen voor de werkgroep ouders Diekske (WOD) en de 
medezeggenschapsraad (MR).  Mocht u graag willen ondersteunen in de 
voorbereiding en uitvoering van schoolactiviteiten, kunt u contact opnemen met 
Cynthia Tönnisssen (WOD). Wilt u meedenken over beleidsmatige zaken, kunt u 
contact opnemen met Dominique Megens (MR). U bent van harte welkom!  
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Groepsindeling 2021-2022 
Na zorgvuldig overleg met het team en de ouders van de medezeggenschapsraad is de groepsindeling 
en bezetting voor het komende schooljaar vastgesteld én vandaag aan de kinderen bekend gemaakt!  
 

Gezien het aantal leerlingen, de onderwijsbehoeften van onze kinderen en continuïteit in het aanbod 
zullen we ook volgend schooljaar in 5 groepen blijven werken, te weten: groep 1-2,  3-4,  4-5,  6-7 en 
7-8. De kinderen van groep 4 zijn verdeeld over de groepen 3-4 en 4-5, de kinderen van groep 7 over 
de groepen 6-7 en 7-8. In beide groepen 4 en 7 krijgen de kinderen dezelfde leerstof aangeboden. De 
kinderen zijn dus niet ingedeeld op grond van hun niveau. Wel hebben we zoveel als mogelijk rekening 
gehouden met: 

- de voorkeuren van de kinderen m.b.t. vriendjes en vriendinnetjes  
- broertjes en zusjes  
- verdeling jongens en meisjes 
- verdeling van de kinderen met extra ondersteuningsbehoeften  
- het totaal aantal kinderen 
- het aantal jaren bij dezelfde leerkracht 

 

Dit allemaal in acht genomen zijn we tot de bijgevoegde groepsverdeling gekomen (zie bijlage). 
 

De grote instroom van 4-jarigen vraagt extra begeleiding in groep 1-2. Vandaar dat juf Loes het gehele 
schooljaar op maandag t/m vrijdagochtend in groep 1-2 werkzaam zal zijn.  
 

Ook zetten we volgend schooljaar zogenaamde flexleerkrachten in. Deze leerkrachten nemen 
gedurende een dag of dagdeel de groep over, waardoor de groepsleerkracht de ruimte en tijd heeft 
voor extra instructie in kleine groepen, het voeren van kind gesprekken, het afnemen van toetsen, 
lesvoorbereiding en lesbezoek. Tevens zal de flexleerkracht als ‘event manager’ de voorbereiding van 
schoolactiviteiten op zich nemen. Op deze wijze werken we met een vast team aan de ontwikkeling 
van onze school (en zijn we minder afhankelijk van de vervangerspool). Meester Julian en juf Chantal 

zullen het team versterken als flexleerkracht. (Zij stellen zich verder in deze brief aan u voor.)  
  
De inzet van de flexleerkrachten wordt bekostigd uit de extra middelen (Nationaal Programma 
Onderwijs) welke wij als school krijgen om de achterstanden, opgelopen vanwege corona, weg te 

werken.   
 

De groepsbezetting van leerkrachten in het schooljaar 2021-2022 is als volgt: 
 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

1-2 Sandra Sandra Fleur Fleur Fleur 

3-4 Marye Julian Julian Marye Marye 

4-5 Mariska Mariska Mariska Henny Henny 

6-7 Joep Joep Joep Joep Joep 

7-8 Michel Michel Michel Michel Michel 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De onderwijsondersteuning: 
 

Onderwijsassistent Loes 

Flexleerkrachten Julian 

Chantal 

Administratie Mariël 

Conciërge Lia 

Intern Begeleider Christianne 

Directie Marcella 
 
 

Met ingang van het nieuwe schooljaar wordt ons team dus versterkt door Julian Kellenaers en Chantal 
van Ophuizen. Wij heten Julian en Chantal van harte welkom en wensen hen een fijne tijd toe op 
basisschool ‘t Diekske! 
 

Julian en Chantal stellen zich graag aan u voor: 

 

Even voorstellen: Julian Kellenaers 
 
Als nieuwe leerkracht op basisschool ‘t Diekske wil ik mij graag even 
voorstellen. Mijn naam is Julian Kellenaers en ik woon in het centrum van 
Nijmegen. Ik ben 22 jaar oud en ben net afgestudeerd van de Pabo. In het 
nieuwe schooljaar zal ik de nieuwe meester op basisschool ’t Diekske zijn. 
Op dinsdag en woensdag zal ik werkzaam zijn in groep 3-4. Op maandag en 
donderdag zal ik andere leerkrachten ondersteunen in verschillende 
groepen.  
 
Dat ik in het onderwijs wilde werken wist ik al vanaf de middelbare school, 
ik kan namelijk erg genieten van het werken met kinderen. Vele ervaringen 
heb ik opgedaan in het begeleiden van kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 
jaar tijdens stages, werkzaamheden bij de BSO en als vrijwilliger. In 2018 heb ik de opleiding 
Onderwijsassistent afgerond. Hierna ben ik gemotiveerd en gedreven begonnen aan de Pabo aan de 
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen met de ambitie om voor een eigen klas te kunnen staan op een 
basisschool. Tijdens beide opleidingen heb ik ervaring opgedaan op verschillende scholen binnen het 
regulier en speciaal basisonderwijs. 
 
Ik heb zeer veel zin om dit jaar samen met collega’s, de kinderen en de ouders/verzorgers te zorgen 
voor een leuk jaar, waar iedereen uiteindelijk met een fijn gevoel op terug kan kijken.  
 
Groetjes, Julian Kellenaers 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Even voorstellen: Chantal van Ophuizen 

Ik ben Chantal van Ophuizen en ik kijk er enorm naar uit om volgend jaar teamspeler van 't Diekske 
te worden. Onderwijs maak je niet alleen, maar doe je samen met het 
kind, ouders en collega's. Ik vind het belangrijk dat je als kind gezien 
wordt en een stem krijgt. Dan pas kun je zien wat het kind nodig heeft en 
daar samen naar handelen. 

Ik ben getrouwd met "meester" Jeroen, ik ben trotse moeder van mijn 
dochter Maud die 14 jaar is en samen wonen wij in Gennep.  

Naast mijn werkzaamheden als "juf" heb ik mijn horizon enorm verbreed 
door te ontdekken wat er nog meer is dan alleen het voor de klas staan. Ik 
verricht werkzaamheden als beweeg- en cultuurcoach. Ik heb mijn eigen 
bedrijf "ThuisKlas" voor de inrichting van schoolgebouwen. Ik vind het 
belangrijk dat iedereen zich thuis kan voelen, pas dan kom je tot leren. 

Komend schooljaar zal ik al jullie kinderen zien, omdat ik in alle groepen mag gaan werken en de 
feestelijke activiteiten mag organiseren. Wil je na de zomervakantie een keer kennismaken, loop 
gerust een keer binnen. Ik leer jullie ook graag kennen. 

Het gaat er niet om of je binnen of buiten de lijntjes kleurt,  
het gaat erom dat je je eigen tekening maakt.  
 

Afsluiting schooljaar  

Rekening houdend met de veiligheidsmaatregelen willen we dit bijzondere schooljaar toch op een fijne 
manier met elkaar afsluiten: 

 Maandagmiddag 12 juli nemen de kinderen uit groep 1 t/m 7 én alle nieuwe kinderen een 
kijkje in de nieuwe groep. 

 Donderdag 22 juli zwaaien we de kinderen van groep 8 uit. Vanaf 13.45 uur verzamelt groep 1 
t/m 7 zich op het schoolplein, voor de hoofdingang van het schoolgebouw. U als ouders bent 
van harte welkom hierbij aan te sluiten. We verzoeken u, op gepaste afstand van elkaar en 
achter de kinderen, op het schoolplein plaats te nemen. De kinderen van groep 8 zullen op 
ludieke wijze, vanaf de hoofdingang, de school verlaten.  

 Vrijdag 23 juli is groep 8 vrij. Alle andere kinderen hebben die dag tot 12.00 u les. We draaien 
deze ochtend een aangepast programma (hiervoor is in groep 3 t/m 7 wel gymkleding nodig) 
en sluiten het schooljaar zo gezellig met elkaar af. Om 12.00 u is het tijd voor de vakantie! De 
kinderen van groep 1-2 komen deze ochtend als laatste naar buiten en gebruiken speciaal voor 
deze gelegenheid de hoofdingang. Traditie getrouw ‘veegt' de juf de kinderen van groep 2 naar 
buiten, om hen veel succes te wensen in groep 3. U als ouders bent van harte welkom hierbij 
aanwezig te zijn. We verzoeken u, op gepaste afstand van elkaar, op het grote schoolplein te 
blijven staan. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afscheidswoordje juf Riky 
Lieve kinderen en ouders, 

Het is bijna zover. Nog een aantal dagen werken en dan is mijn tijd bij  
’t Diekske voorbij. Ik ga stoppen met werken. Een hele moeilijke keuze 
en ik heb er lang over na moeten denken. Het is nog zo leuk om met de 
kinderen te werken. 
 
Lang geleden (december 1976) ben ik als kleuterleidster in Afferden 
begonnen in een noodgebouw. Heel gezellig en in de winterdag lekker 
de kachel aan. Maar al snel zijn we verhuisd naar de nieuwe school, 
het huidige gebouw. Eind december 1986 ben ik gestopt met werken 
en met zwangerschapsverlof gegaan.  
 

Toen mijn 3 kinderen weer wat groter waren ben ik gaan invallen en heb ik een aantal jaren bij het 
kinderdagverblijf gewerkt. Maar het onderwijs bleef aantrekkelijk. Sinds 2000 ben ik weer werkzaam 
bij ’t Diekske. Ik heb nu kinderen in de groep gehad van ouders die vroeger ook bij mij in de groep 
hebben gezeten. Hoe leuk is dat!  
 
Met hart en ziel heb ik altijd met de kinderen gewerkt. Wat een super baan!! 
En super leuk al die ontwikkelingen in het onderwijs. Uitdagend om weer nieuwe dingen te 
ontdekken, te leren  en in de praktijk toe te passen.  
Ook geweldig om met zo’n fantastische collega’s te mogen werken. Echt een heel gezellig team met 
een prima sfeer en samenwerking.  
 
En dan het contact met alle ouders: Heel verschillend maar allemaal heel gemoedelijk, leerzaam en 
hele fijne contacten.  
En tot slot waar het allemaal om draait: de kinderen.  
Wat heb ik veel plezier gehad met de kinderen. Ook allemaal zo verschillend met hun eigen 
persoonlijkheid. Dat is pas genieten! Samen werken, ontdekken, leren, spelen en samen zijn. 
Grandioos.  
Kinderen, ouders, collega’s: Samen zijn we sterk.  
 
U snapt nu zeker wel waarom het mij zoveel moeite koste om de keuze te maken om te stoppen met 
werken. Energie heb ik gelukkig nog meer dan genoeg.  
Die energie ga ik nu stoppen in mijn gezin en mijn kleinkinderen. Ook heel erg inspirerend en leuk om 
te doen.  En ook dat is genieten en binnenkort heb ik nog meer tijd voor hen.  
Het zal voor mij beslist heel erg wennen zijn om niet meer naar Afferden te gaan en ik ga jullie allen 
zeer zeker missen.  
 
Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor al die mooie fantastische jaren bij ’t Diekske, voor de 
prettige samenwerking en het gestelde vertrouwen in mij. Allemaal super bedankt! 
 
Hartelijke groeten, (juf) Riky  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Streetwise 

Groep 7  
Wij moesten op het schoolplein een parcours fietsen. We kregen 
ook nog een schoolrugzak om met 5 kilo zand. En we moesten 
een remtest doen, en daarbij moesten we stoppen als de vlag 
ging zwaaien. En als je voorbij de lijn was, moest je stoppen.  Als 
laatste moesten we een bril op. Die bril liet je dronken kijken. Op 
die manier moesten we ook een  verkeersparcours doorlopen. 

 
Groep 6 
Wij moesten leren hoe we de gordel om moeten doen en we hebben geleerd 
wie eerder kan remmen, de auto met 50 km per uur of een voetganger. En dan 
moesten we zelfs helemaal zelf remmen in de auto!  We zaten niet achter het 
stuur maar aan de andere kant voorin. Daar zat ook een rem. En de auto had 
21 meter nodig om met 50 km per uur te remmen… 
 
Door Thijmen en Aliya, groep 6/7 
 
 

 

BINNENGEKOMEN STUKKEN 

 

Nieuws vanuit de MR 

Wellicht heeft u al eens gehoord van de Medezeggenschapsraad (MR) op basisschool ’t Diekske. 
Iedere school heeft verplicht een MR die in het geval van ’t Diekske bestaat uit 2 leden uit het team 
en 2 ouders. De MR geeft advies en/of instemming over talrijke zaken betreffende de school. 
Op ’t Diekske is ook Marcella bij de vergaderingen aanwezig. 
 
Via dit bericht willen wij u graag informeren over wat de MR tijdens de laatste vergadering  
(23-06-2021) zoal besproken heeft: 
- De groepsindeling en bezetting (schooljaar 2021-2022) 
- Het werkverdelingsplan (schooljaar 2021-2022) 
- De schoolgids (schooljaar 2021-2022) 
- Het plan van aanpak Nationaal Programma Onderwijs (schooljaren 2021-2022 & 2022-2023) 
 
Mocht u interesse hebben om deel uit te maken van de MR dan kunt u zich melden bij Dominique 
Megens (voorzitter MR). Twijfelt u nog? De MR vergaderingen zijn openbaar dus u kunt altijd 
aanschuiven bij een vergadering. Indien u “slechts” aanschuift heeft u geen instemmingsrecht maar 
het is wel een vrijblijvende manier om te bekijken of deelname aan de MR iets voor u is. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De vergaderingen starten om 19:30  u en eindigen om 21.00 u.  
 
De data voor het schooljaar 2021-2022 zijn: 
Vergadering 1: do 16 september 
Vergadering 2: do 20 januari 
Vergadering 3: do 7 april 
Vergadering 4: do 23 juni 
 

Voorstellen aan... 
Voordat ik vertel over het lid zijn van de Medezeggenschapsraad (MR) is het misschien handig als ik 
mezelf even voorstel. 
Mijn naam is Marlieke Wijnakker, moeder van Saharah en Tamar, en ik woon en werk inmiddels bijna 
4 jaar in de Dorpsstraat. Mijn man komt uit Rotterdam waar we samen na onze studie hebben 
gewoond. Zelf ben ik Bosschenaar en na zeven jaar ontwikkelingswerk in West-Afrika begonnen we 
samen met onze dochters in Den Bosch aan een nieuw avontuur. Totdat we het pand in Afferden 
vonden. In Den Bosch fietste ik met de meisjes overal naartoe want ze waren nog te jong om 
zelfstandig het drukke verkeer in te gaan. In Afferden zeiden ze de eerste schooldag al dat ze mij niet 
meer nodig hadden en sindsdien genieten ze van hun zelfstandigheid. 
 
 
Op school help ik het liefst met kunst/cultuur en natuur middagen maar vanwege corona werd het 
meeste afgelast. Om toch een steentje te kunnen bijdragen meldde ik me aan voor de MR-Raad. De 
vergaderingen gaan voorlopig via beeldbellen. De leden lezen van tevoren alle documenten, zoals het 
jaarplan en jaarverslag, die tijdens de avond beoordeeld moeten worden. We kunnen inhoudelijk nog 
onduidelijkheden aanscherpen en actuele voorbeelden geven van relevante onderwerpen. Toen mij 
na 2 ‘proef’ vergaderingen gevraagd werd waarom ik lid wilde worden was mijn antwoord dat ik zelf 
helaas niet alle mooie woorden in het jaarverslag herkende en wilde bijdragen aan een werkelijkheid 
die echt aansluit op de positieve uitgangspunten van  ‘t Diekske. En ik hoop in het vervolg live te 
kunnen vergaderen want waarschijnlijk is dat productiever. Ook leer je de anderen wat beter kennen 
met een gezamenlijke kop koffie en oogcontact. Kortom, het kan alleen maar beter worden. Ik zeg dit 
omdat mijn oudste in september naar de middelbare school gaat en mijn jongste naar groep 8. We 
hebben gemerkt dat het fijn is om een overlap te hebben tussen mensen die aansluiten en leden die 
afzwaaien. Daarom zijn we op zoek naar ouders die graag nauw betrokken willen zijn bij datgene wat 
de school hun kinderen biedt. Om alvast kennis te maken kun je, zonder enige verplichting, de 
volgende vergadering bijwonen. Neem hierover contact op met Dominique (voorzitter MR). 
 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vacatures GMR

 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuws van de bieb 
           

Onze school doet mee aan het vakantieleesproject van BiblioPlus: 

'Duik met een boek de zomer in'  
 
De zomervakantie, tijd van zon, ontspanning en zeeën van vrije  
tijd. Misschien wel tijd om eens lekker te lezen. Het leesprogramma Duik met een boek de 
zomer in! maakt het lezen tijdens de vakantie extra leuk. Het project heeft als doel dat 
kinderen tijdens de zomervakantieperiode blijven lezen. Dat houdt het leesniveau, waar de 
leerlingen tijdens het schooljaar hard aan werken, op peil. Daarom is het belangrijk dat uw 
zoon of dochter blijft lezen.   
 
Vóór de vakantie… krijgt uw zoon of dochter op school een vakantieboekje. Hierin staan 
spelletjes, puzzels, een leesbingo en kan uw kind bijhouden welke boeken het in de 
zomervakantie heeft gelezen. Kinderen van groep 1 en 2 kunnen ook meedoen, zij kunnen 
voorgelezen worden.  
 
Tijdens de vakantie… leest uw zoon of dochter leuke boeken. In de (school)bibliotheek is 
een ruime keuze aanwezig. De medewerkers helpen graag om een leuk boek te vinden. Voor 
het terugbrengen van het boek schrijft uw kind op blz. 13 en 14 in het vakantieboekje wat hij 
of zij van het boek vindt.  
 
Wat kunt u doen? Het is van groot belang dat u het lezen thuis stimuleert. U kunt samen 
praten over het verhaal van het boek en vragen wat uw kind leuk, spannend, 
mooi of moeilijk vindt. Samen lezen stimuleert en u kunt ook af en toe een 
stukje voorlezen.  ‘Duik met een boek de zomer in’ is beslist geen wedstrijd. Het 
gaat erom dat uw kind met plezier gelezen heeft. 
 
Na de zomervakantie… 
 
Laat uw kind aan de leerkracht zien hoeveel boeken uw kind in de vakantie 
heeft gelezen. Hiervoor neemt uw kind het uitknipvel op blz 13 in het vakantieboekje mee 
naar school. 
 
We wensen u een fijne zomervakantie en veel leesplezier. 

 
 
 
Het lidmaatschap van de bibliotheek is tot 18 jaar gratis. 

Met een kwartier 
lezen per dag 

wordt de 
woordenschat 
uitgebreid met 
1000 woorden 

per jaar. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Namens team ’t Diekske alvast een 

hele fijne, zonnnige 

zomervakantie gewenst! Graag 

tot ziens in het nieuwe schooljaar! 

 

 


