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Wist u dat:

… de opening en afsluiting van de Kinderboekenweek zeer sfeervol zijn verlopen
... er maar liefst 11 beroepen vertegenwoordigd waren bij de beroepenmarkt
... wij alle ouders hartelijk danken voor hun inzet!
Welkom
We heten Alec Boersma van harte welkom in groep 5 van juf Henny en juf Mariska.
Deze maand komt Izzy Ebben bij ons op school in de groep van juf Sandra en juf
Fleur. Wij wensen hen beiden een fijne schooltijd toe op ’t Diekske.

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

Vervanging
Bij afwezigheid van de leerkracht of onderwijsassistent doen we een beroep op de Vervangerspool.
De vraag blijkt op dit moment echter veel groter dan het aanbod, waardoor het niet gemakkelijk is
om de vervanging in te vullen. Indien er geen vervanger beschikbaar is, kijken we of er intern
mogelijkheden zijn zoals verschuiving van collega's of het verdelen over andere groepen. Is er geen
goede oplossing mogelijk, zien we ons genoodzaakt aan de ouders van de betreffende groep te
vragen de kinderen thuis te laten. U ontvangt hierover via het ouderportaal bericht. We waarderen
uw begrip en medewerking in deze.

Gesprekscyclus
Rapport
Het rapport is een middel om zicht te geven op het ontwikkelingsprofiel van het kind. Alle kinderen
van de groepen 3 t/m 8 krijgen twee keer per jaar een rapport. De kinderen van groep 1-2 krijgen een
rapport aan het einde van het schooljaar en halverwege groep 2. In de afgelopen periode hebben we
met de leerlingen van de leerlingenraad, de ouders in de schoolraad en het team het rapport
geëvalueerd. We hebben nagedacht over waarom we een rapport mee geven, voor wie het rapport
bedoeld is en welke inhoud we belangrijk vinden. De komende periode gaan we met het team aan de
slag om te komen tot een nieuw rapport, met aandacht voor de ontwikkeling van elk kind én de
behaalde resultaten. Tevens hebben we afgesproken om het rapport vanaf dit schooljaar niet in
november, maar na de afname van de Cito toetsen mee te geven. Concreet betekent dit dat de
kinderen hun 1ste rapport op woensdag 23 februari en het 2e rapport op woensdag 29 juni ontvangen.

Kindgesprek
Twee keer per jaar gaat de leerkracht met elk kind afzonderlijk in gesprek. Dit noemen we
het kindgesprek. De leerkracht bespreekt met elk kind hoe het gaat op school en wat hij/zij wil leren.
Het gesprek vindt plaats onder schooltijd en wordt vóór de oudergesprekken gehouden.
Oudergesprekken
Aan het begin van het schooljaar voeren we in alle groepen startgesprekken. Het startgesprek is
bedoeld om samen, school – ouders en kind, een goede start van het schooljaar te maken. Deze
gesprekken vinden plaats op donderdag 4 en dinsdag 9 november. De uitnodiging voor inschrijving
heeft u inmiddels ontvangen. Na het eerste en tweede rapport worden alle ouders en kinderen
uitgenodigd voor een 15 minutengesprek. We noemen dit het 3-hoeksgesprek: een gesprek waarbij
leerkracht, ouder(s) en kind samen om de tafel zitten. Tijdens deze gesprekken worden doelen en
resultaten van het kind doorgenomen en is er aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling. De
oudergesprekken voor groep 1 t/m 7 vinden plaats op donderdag 10 en dinsdag 15 maart én
donderdag 30 juni en dinsdag 5 juli. De adviesgesprekken van groep 8 vinden plaats op woensdag 23
en donderdag 24 februari. Buiten deze vaste momenten is er, op afspraak, voldoende gelegenheid om
met elkaar in gesprek te gaan.

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.

Ouderbijdrage
Jaarlijks vragen we aan alle ouders een vrijwillige bijdrage in de kosten. De bijdrage is
bestemd voor extra activiteiten buiten de lesactiviteiten om. Door het coronavirus
konden vorig schooljaar helaas niet alle activiteiten plaatsvinden. In overleg met de
ouders van de schoolraad en medezeggenschapsraad is daarom besloten extra bij te
dragen aan buitenspelmateriaal.
In overleg met de leerlingenraad hebben we gekozen voor de aanschaf van ballen,
goaltjes op het hockeyveld, hockeysticks, stelten, springtouwen en picknicktafels. De
materialen zijn inmiddels bijna allemaal binnen en zullen direct na de vakantie door
de kinderen gebruikt kunnen worden.
Beroepenmarkt
Op vrijdagmiddag 15 oktober was de afsluiting van de
Kinderboekenweek. Het thema was ‘Worden wat je wil’. Bij de start
mochten alle kinderen en leerkrachten verkleed naar school komen in
het beroep dat ze graag wilden worden. Voor de afsluiting hadden we
gekozen voor een beroepenmarkt.
En wat was het een succes!
De kinderen konden in drie rondes van 15 minuten gaan luisteren, kijken en ervaren
wat bepaalde beroepen inhielden. Zo was er een bakker, een kinderrevalidatiearts, een
software ontwikkelaar, een medewerker van de gemeente, een medewerker van de
Rabobank, een schoonheidsspecialiste, een medewerker van de kraamzorg, een
industrieel ontwerper, een medewerker van de gehandicaptenzorg, een
onderwijsassistente en een pastoor. De ouders hadden hun presentaties keurig
voorbereid en bij sommige beroepen mochten de kinderen ook echt iets doen.
Namens team 't Diekske willen we alle ouders bedanken voor hun inzet.

Verslag beroepenmarkt

1. Gehandicaptenzorg
Je mocht een puzzel maken waarbij je het plaatje niet kon zien, en je naam
schrijven door in een spiegel te kijken. En niet op het blaadje. Ze vertelde
hoe je het deed bij de gehandicapte en hoe ze reageren en je kreeg leuke
filmpjes te zien.

2. Schoonheidsspecialiste
Je kreeg te leren hoe je mensen fijn kon masseren. En je mocht zelfs in de stoel
zitten en gemasseerd worden (als je dat wilde) Op het einde kreeg je een dingetje
waar je je eigen gezicht mee kon masseren.
3. Kinderrevalidatiearts
Je kreeg te horen hoe je de kinderen moest helpen als ze iets aan de spieren
hadden. En je kreeg een filmpje te zien,over een jongen die iets bij zijn spier
had waardoor hij niet goed de trap op kon lopen. We mochten met zo’n
soort hamertje op de knie van iemand anders slaan.En naar iemands hart
luisteren met een stethoscoop.
4. Bakker
We kregen te leren hoe je bakker mocht zijn.(bijvoorbeeld vroeg opstaan.
Daarna mochten we cupcakes versieren en opeten.
5. Kraamverzorgster

Je kreeg te horen hoe er een kindje werd geboren en een filmpje over de
afdeling waar kindjes werden geboren.

6. Gemeentemedewerker
We kregen te horen wie de burgemeester van Venray was en wat voor werk ze deed
en op het einde ging ze nog een stukje voorlezen.

HET WAS SUPER LEUK! Janne en Aliya, groep 7

Voorstelrondje stagiair(e)s
Hoi allemaal!
Mijn naam is Yarah Verbruggen, ik ben 17 jaar oud en kom uit het dorpje
Rijkevoort. Op dit moment ben ik een eerstejaars student Pedagogiek aan de
Han in Nijmegen en ben ik iedere maandag te vinden in groep 4-5 van ’t
Diekske. Naast studeren, stage lopen en werken, vind ik het erg leuk om dagjes
uit te gaan met familie en vrienden. Sommigen zullen mij misschien al een keer
eerder rond hebben zien lopen op ’t Diekske, ik ben namelijk de dochter van
Sandra, de juffrouw in groep 1-2 op maandag en dinsdag. Ik hoop verder dat
dit een leuk en gezellig, maar zeker ook leerzaam jaar zal gaan worden.
Groetjes, Yarah

Mijn naam is Marieke Heijligers en ik ben 21 jaar oud. Ik woon
in Afferden. Ik ben tweedejaars onderwijsassistent op Gilde
Opleidingen in Venray. Dit hele schooljaar ben ik op de
donderdag en vrijdag te vinden in groep 7/8. Mijn hobby is
dansen, zelf dans ik 2 keer in de week bij danshuis Well, tevens
ben ik ook trainster van de dansgarde in Afferden. Samen met
vrienden vind ik het leuk om uit te gaan of een musical te
bezoeken. Naast studeren, stage lopen en trainen ben ik in de
weekenden en vakanties werkzaam als frontoffice medewerker
van Vakantie & Resort Leukermeer.
Ik heb veel zin in het aankomende schooljaar en samen met de
kinderen van groep 7/8 en meester Michel gaan we er een leuk
schooljaar van maken. Groetjes, Marieke
Hallo allemaal,
Ik ben Laura Dierker ben 16 jaar oud en ik woon in Afferden.
Daar woon ik samen met mijn gezin. Ik vind het leuk om te
volleyballen, te paardrijden en iets te doen met vrienden en
vriendinnen. Ik zit op het ROC in Nijmegen en doe de opleiding
Pedagogisch Werk, als richting heb ik Onderwijs Assistente
gekozen. Ik loop hier stage groep 1 en 2 en ik ben op de
donderdag en vrijdag aanwezig.
Groetjes, Laura

Hallo allemaal,
Mijn naam is Jeike Peters, ik ben 20 jaar oud en kom uit Beugen. Ik
ben 3e jaar onderwijsassistent en loop stage in groep 3/4 bij juf
Marye en meester Julian. Hier zal ik blijven tot het einde van het
schooljaar. Ik ben iedere maandag, dinsdag woensdag en
donderdag aanwezig zijn.
Dit jaar zal ik kinderen begeleiden waar nodig en de juf en meester
ondersteunen tijdens de lessen.
In mijn vrije tijd ben ik vaak met vrienden en familie. Als bijbaantje
werk ik in de keuken als keukenhulp bij Het Posthuis in Beugen. Ik
vind het erg leuk om terrasjes te pakken of een dagje weg te gaan.
Ik heb ontzettend veel zin in om zowel de kinderen als de ouders en verzorgers te leren kennen. We
gaan er een leuk jaar van maken met z’n allen.
Groetjes, Jeike Peters

Hallo allemaal,
Mijn naam is Daan Willems en ik ben tweedejaars student op de opleiding
onderwijsassistent op het ROC-Nijmegen. Ik woon in Well en ben 17 jaar
oud. Vanaf 9 september 2021 tot 8 juli 2022 kom ik stagelopen op
basisschool ’t Diekske. Op donderdagen en vrijdagen ben ik aanwezig in
groep 4/5 bij juf Henny en juf Mariska.
Ik vind het erg leuk om mensen en vooral kinderen te helpen en iets te
leren. Mijn passie is muziek maken, ik speel gitaar en zing graag. Ook vind
ik het erg gezellig om spelletjes te spelen en veel met mijn familie,
vrienden en mijn hond Mazzel bezig te zijn. Inmiddels heb ik al kennis
gemaakt met de kinderen en juf Henny, wat is het een superleuke klas
zeg!
Voor mijn opleiding ga ik aan de slag met verschillende opdrachten, van het organiseren van
activiteiten tot het observeren en begeleiden van de klas. Daarnaast ga ik werken aan individuele
opdrachten met de kinderen.
Misschien kom ik u nog eens tegen in de gang, klas of op het schoolplein. Ik verheug me op een leuke
stageperiode!
Groetjes, Daan Willems

Dag allemaal,
Mijn naam is Eef Ankersmit en ben 17 jaar oud. In Venray op het
Gilde volg ik de opleiding onderwijsassistent en zit in mijn tweede
leerjaar. Hiervoor heb ik gekozen omdat ik de kinderen graag iets
wil leren. Ik vind het belangrijk om met een respectvolle manier
met de kinderen om te gaan.
In mijn vrije tijd voetbal ik graag, dat doe ik bij MDOC. Dit is een
samengestelde club tussen Arcen, Velden, Lomm, Wellerlooi en
Well. Hier voetbal ik bij dames 1, meestal op de positie links of
recht voor. Ook maak ik graag tijd vrij om leuke dingen te doen met
vrienden en familie. Samen met mijn ouders en broertje woon ik in
Well. Op de dagen dat ik vrij ben werk ik bij Slagerij Ankersmit, dit
bedrijf is van mijn ouders.
Op donderdag en vrijdag loop ik gedurende heel het jaar stage in groep 6/7 bij meester Joep Janssen.
Ik verheug me op een leuke stageperiode! Groetjes, Eef

Schoolreis
We gingen om 9 uur weg (naar Toverland) en we kwamen terug om half 6.
We waren er om kwart over 10 en we moesten verzamelen op de
verzamelplek om half vier.
De populairste achtbanen zijn de Troy, de Feniks en de Booster Bike. Verder waren de andere
achtbanen ook een groot succes .En daar gingen ook veel kinderen in.
Er was ook een binnenruimte en daar de populairste attracties waren: het treintje en Expedition
Zork.
Zara & Aliya, groep 7

INGEKOMEN STUKKEN

Help ik kan niet kiezen!
Wanneer u met uw kind naar de Bibliotheek of de Bibliotheek op School gaat kan
het wel eens een uitdaging zijn om een geschikt boek te kiezen. U kunt uw kind
hierbij helpen.
Tips bij het kiezen van een boek:
- Ga in gesprek over boeken. Wanneer u thuis veel praat over boeken,
ontdekken jullie samen welke boeken aantrekkelijk zijn.
- Ga voor de juiste ‘wereld’. De boeken in de Bibliotheek en in de Bibliotheek op School staan
ingedeeld in ‘werelden’. Bijvoorbeeld de wereld ‘spannend en actief’. Geeft uw kind aan van
spanning te houden, bekijk dan de boeken in deze kast.
- Laat het kind kiezen. Door in gesprek te gaan en samen te ontdekken welke ‘wereld’ of welke
‘werelden’ bij uw kind passen kunt u lichte sturing geven. Uiteindelijk weet uw kind zelf het
beste waar hij/zij enthousiast over wordt. En een zelf gekozen boek is natuurlijk het leukste
om te lezen.
- Complimenteer wanneer u opmerkt dat uw kind een goede keuze heeft gemaakt.
- Maak gebruik van eerder gelezen boeken. Was een boek een hit? Bekijk of deze schrijver of
schrijfster meerdere boeken heeft geschreven of misschien is er wel een serie van.
- Let op de ‘Makkie’ sticker. Voor kinderen die moeite hebben met lezen
zijn er boeken met een ‘Makkie’ sticker (zie afbeelding). Deze boeken zijn
uitgezocht op aantrekkelijke en gemakkelijk te lezen teksten. In de
Bibliotheken van BiblioPlus vindt je een speciaal Makkelijk Lezen Plein
waar deze boeken gemakkelijk bij elkaar staan.
- Gebruik de vijf vinger test. Om te controleren of het boek niet te moeilijk
is (wat vervelend is voor de leesmotivatie) kan uw kind de vijf vinger
test doen. Lees 1 bladzijde uit het boek. Steek 5 vingers in de lucht. Bij
elk woord dat moeilijk te lezen is of wat je niet kent haal je één vinger
weg. Zijn er aan het eind nog vingers in de lucht dan is dit een geschikt
boek.
Voorop staat dat het boek leesplezier oplevert. Zonder plezier in lezen komt u kind immers niet goed
tot lezen. Veel leesplezier!

Fijne herfstvakantie!

