
 

 
 
 

 
 
 
 

Wist u dat: 

… Sinterklaas de mandarijntjes voor de schoenen van de kinderen op ’t Diekske 

    dit jaar mocht komen halen bij boerderijwinkel Cornelissen in Bergen. 
... vanwege het coronavirus de Pietenmiddag buiten plaats heeft gevonden. 
… we genoten hebben van de spelletjes die verzorgd werden door de hulppieten uit groep 8. 
… ook de voorbereiding voor de Kerstviering in volle gang is. 
… deze wordt gehouden op vrijdagochtend 24 december. 
… vanwege het coronavirus de Kerstviering in de eigen groep plaats zal vinden. 
… alle kinderen die dag om 12.00 uur vrij zijn. 
 

Maatregelen scholen 
Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, worden op school de basismaatregelen zo goed 
mogelijk nageleefd. Dat betekent dus: handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, goed 
ventileren, geen handen schudden, elkaar de ruimte geven en met klachten thuis blijven. Daarnaast 
gelden er sinds deze week aanvullende maatregelen in het onderwijs. Voor onze school betekent dit 
het volgende: 
 Bij milde klachten (ook bij snottebellen) blijven kinderen thuis en laten zich bij de GGD testen.  

Is uw kind niet getest, mag het weer naar school als hij/zij ten minste 24 uur klachtenvrij is. 
 

 Kinderen komen zoveel mogelijk zelf naar school. Is dit niet mogelijk, worden zij door één 
ouder/verzorger naar school gebracht.   
 

 Kinderen van groep 6, 7 en 8 en onderwijspersoneel dragen in de gang een mondkapje. In de 
klas mag het mondkapje af. 
Het dragen van een mondkapje is voor kinderen een dringend advies, voor volwassenen 
verplicht. 
 

 Ouders of verzorgers komen niet in de school, tenzij dit echt niet anders kan. 
Leerkrachten zijn via het ouderportaal en telefonisch bereikbaar. Gesprekken vinden plaats 
via teams. 
 

 Onderwijspersoneel en kinderen van groep 6, 7 en 8 wordt geadviseerd om twee keer per 
week een zelftest te doen. 
Het gebruik van zelftesten is een dringend advies. De testen voor thuisgebruik zullen in 
december door school, voor kinderen en onderwijspersoneel, worden verstrekt. Binnenkort 
ontvangt u hierover meer informatie.  

Wij realiseren ons dat de aangescherpte maatregelen veel van een ieder vraagt. Hoe fijn is het dan 
ook te bemerken dat er begrip is en we op uw medewerking kunnen rekenen. Dank hiervoor. Dit 
waarderen wij enorm. Samen blijven we werken aan goed onderwijs voor onze kinderen! 
 

Jarig  
Deze maand zijn onze poetshulp Wendy (3-12), onze conciërge Lia (14-12) en juffrouw 
Marye (23-12) jarig. Alvast van harte gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst alle drie. 
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Pietenmiddag 

De pietenmiddag was op 24 november 2021. Als eerste mocht groep 8 zich gaan omkleden en daarna 
werd je geschminkt. Als je klaar was met schminken, mocht je de spellen gaan opbouwen en 
voorbereiden. We hadden twaalf groepjes die de tien spellen moesten doen. 
Toen was het tijd dat de pietenmiddag van start ging. De pieten werden voorgesteld aan alle andere 
kinderen en mochten een kunstje doen. Zo was er een survivalpiet, pictionarypiet, goalpiet en 2 
kahootpieten. Daarna moesten ze bij hun spellen gaan staan en dan kwam het eerste groepje bij je 
langs. De spellen mochten niet binnen zijn van wege corona. Toen de spellen klaar waren moesten 
de pieten hun eigen spel opruimen. Daarna mocht je je weer omkleden en ging je naar de klas. 
Lucas & Thijmen, groep 8 

 

Natuurpad bij ‘De zeuven beum’ door Sam en Valerie (groep 6/7) 
We zijn in een rij met groepjes van twee gefietst. Je kon zelf de groepjes 
maken. 
19-November zijn wij naar natuurpad geweest bij de 
zeuven  beum. Daar hebben we allemaal activiteiten 
gedaan zoals:  In de grond geboren met een 
grondboor, zand in een pot water gedaan en 

gekeken hoe het zand in laagjes naar onder ging. Met een metalen stok in de 
grond gegaan om te kijken naar het zand onder de grond .Ook hebben we 
veel dingen gezocht zoals paddenstoelen. 
Wat vonden we er van?  Het was leuk, leerzaam en we hebben er veel van 
geleerd! 
Groetjes, Sam en Valerie 
 

Natuurpad groep 7/8 
Vrijdag 19 november hadden groep 7 en 8 natuurpad. Het was bij de Kom en de Lepel in Afferden. Er 
werden vier groepen gemaakt. Elke groep had een gids van het IVN gekregen. Een groep mocht de 
grondboringen doen, de andere groep mocht  insecten vinden.  Een andere activiteit was het vullen 
van potjes met zand en water. Wij vonden het leuk en leerzaam.  
Charlotte en Loek, groep 7/8 
 

Workshop English Food                                  
We moesten met heel groep 8 fietsen naar Elzendaal College Gennep, 
dat ging soms niet zo goed. Uiteindelijk zijn we er toch gekomen. We liepen door de school en toen 
werden we opgehaald door Meneer Wouters. Dat is een docent. Toen gingen we naar het lokaal 
waar we mochten koken. We moesten wel stil zijn, in andere klassen waren ze gewoon bezig met 
een les. Meneer Wouters vertelde ons toen wat en hoe we mini pizza quiche moesten maken. 
Iedereen moest een tweetal maken en naar een eigen kooktafel lopen. Daarna kregen we alle 
ingrediënten, dat is:  plakjes salami, ei, tomaat, kaas, wraps en Italiaanse kruiden. We kregen een 
blaadje met het recept, we mochten wel zelf nog een finishing touch toevoegen.Toen de quiche in de 
oven zat kregen wij een rondleiding door de school. We mochten zelf kiezen waar we heen wilden, 
we gingen naar Scheikunde, Geschiedenis en Wiskunde. Dat was heel leuk. Toen de mini pizza quiche 
klaar was mochten we ieder 3 stukjes eigen quiche opeten. Dat was heel lekker. Terwijl we lekker 
aan het smullen waren kregen we een filmpje te zien over kinderen die buitenlands ontbijt aten. 
Toen gingen we weer terug naar school.  
Het was heel leuk en gezellig!! 
Tamar & Esmee 



 

 
 
 

 
Voorleeskwartiertje groep 1/2 en ‘t Kienderbenkske 
7 redenen waarom voorlezen zo belangrijk is! 

1. Voorlezen stimuleert kinderen om ook zelf te lezen. 
Door regelmatig voor te lezen, leren kinderen hoe leuk het is om te lezen. Daarnaast kopiëren 
kinderen vaak het gedrag van hun ouders. Een goed voorbeeld geven is daarom zeker geen 
slecht idee. 
 

2. Voorlezen werkt rustgevend en verbetert het concentratievermogen van een kind. 
Voorgelezen worden is altijd leuk voor een kind, maar om niets van het verhaal te missen 
moeten ze zich wel concentreren. 

3. Voorlezen vergroot de woordenschat, spelling en tekstbegrip van een kind. 
Door regelmatig voor te lezen en hierbij ook de interactie te zoeken met je kind bevorder je de 
taalontwikkeling. Dit laatste kun je bijvoorbeeld doen door de plaatjes in het boek met je kind 
te bekijken en vervolgens te benoemen. En van moeilijke woorden kun je voorbeelden  geven. 

4. Voorlezen verdiept de band tussen ouder en kind. 
Elke dag een stukje lezen kan helpen om op een structurele manier aan de relatie met je kind 
te werken. Je verdiept je namelijk samen met je kind in een verhaal en jullie beleven daardoor 
samen veel plezier aan een verhaal. 

5. Voorlezen helpt een kind met slapen. 
Wanneer je elke dag voor het slapen gaan 15 minuten voorleest, creëer je een structuur. Het 
geeft kinderen het signaal dat het tijd is om naar bed te gaan. Doordat kinderen over het 
algemeen voorlezen leuk vinden, gaan ze ook makkelijker naar bed en slapen ze sneller. 

6. Voorlezen stimuleert het inlevingsvermogen. 
Dankzij voorlezen komen kinderen in aanraking met nieuwe situaties en leren ze aan de hand 
van het verhaal hoe ze om kunnen gaan met deze situaties. 

7. Voorlezen is niet moeilijk. 
Kinderen houden altijd van een goed verhaal, hierdoor is het niet moeilijk om ze mee te 
nemen in jouw verhaal. 

Dit schooljaar gaan we meerdere voorleeskwartiertjes organiseren in groep 1 en 2, in samenwerking 
met ’t Kienderbènkske. Deze activiteit zal 1 keer per maand plaatsvinden. We nodigen alle ouders, 
grootouders of oppassen uit om het eerste kwartier je kindje voor te lezen in de klas. Dit kan met 
boeken van school of eigen meegenomen boeken van thuis. 
Het eerste voorleeskwartiertje op maandag 18 oktober was al een succes. Voor de komende 
voorleeskwartiertjes hopen we weer op een grote opkomst! 

  



 

 
 
De voorleeskwartiertjes van dit schooljaar zijn op de volgende dagen 
gepland  
(tenzij het door omstandigheden vanwege corona niet mogelijk is). 
Dinsdag 18 januari 
Maandag 14 Februari 
Donderdag 17 maart 
Vrijdag 15 april   
Dinsdag 24 mei 
Maandag 20 juni 

 
Tijd: van 8.30 tot 8.45 in de lokalen van groep 1 en 2, de gang, de kleine gymzaal en in het lokaal van  
de peuterspeelzaal. 
Voor meer vragen kun je altijd terecht bij: 
Sandra Verbruggen (leerkracht groep 1 en 2 en lees-coördinator van ’t Diekske) 
Of Susan van Lieshout (moeder van Milo en Aline) 
 
 

INGEKOMEN STUKKEN 

Het belang van voorlezen en lezen! 
 
Voorlezen is ontzettend belangrijk om kinderen kennis te laten maken met boeken en verhalen, maar 
is zeker ook aan te raden als uw kind al zelf kan lezen! Wanneer u voorlezen opneemt in uw 
dagelijkse rituelen raken kinderen hiermee vertrouwd. Voorlezen wordt een moment van 
ontspanning en samen zijn waarbij leesplezier ervaren wordt. Kinderen die plezier hebben in lezen, 
lezen meer en worden betere lezers.  
 
Maar voorlezen en lezen hebben nog meer opbrengsten: 

• Voorlezen is een voorbeeld geven 
• Voorlezen ondersteunt de ontluikende geletterdheid 

(herkennen van letters) 
• Voorlezen ondersteunt het fonologisch bewustzijn 

(herkennen van klanken) en mondelinge taalontwikkeling 
• Voorlezen en zelf lezen zorgt voor steeds beter kunnen lezen 

en dat geeft zelfvertrouwen 
• De woordenschat groeit 
• Er ontstaat verhaalbegrip 
• De kennis van de wereld groeit 
• Het stimuleert de fantasie 

 
Wanneer u samen met uw kind gaat lezen kunt u gebruik maken van speciale samenleesboeken. 
Deze verhalen wisselen in teksten voor het kind op niveau en teksten die u als ouder kunt voorlezen. 
Dit is een ontspannen manier om u kind ook thuis te laten lezen. Vraag ernaar in de bibliotheek of 
zoek ze op in de bibliotheek op school.  
 

 
 
 

Lekker lezen! 
 

Met 15 minuten lezen per dag, lees 
je 1 miljoen woorden per jaar en 
groeit je woordenschat met ca. 

1.000 woorden per jaar! 
 



 

Leest u al 15 minuten per dag samen met uw kind? Samen op de bank of 
in bed lezen is natuurlijk heerlijk. Maar er zijn ook andere manieren om 
het lezen extra leuk te maken: 

- Kies een samenleesboek met tekst voor kind en ouder. 
- Lees eens voor aan je huisdier of een knuffel. 
- Speel het verhaal na het lezen samen na. 
- Geef extra aandacht aan expressie en gebruik soms gekke stemmen. 
- Bedenk als ouder van tevoren 5 quizvragen over het verhaal. 
- Teken samen een mooie kaft of een strip bij het verhaal. 
- Bedenk samen een ander einde bij het verhaal of voorspel hoe het verder gaat.  
- Eén van jullie is de hoofdrolspeler, de ander gaat hem/haar interviewen. 
- Maak samen een reclameposter voor het boek. 
- Lees samen een doe-boek en doe! Denk aan kook-, 

knutsel- en proefjesboeken.  
- Lees op gekke plekken. Op de tafel, onder een deken, in 

een hut of aan de rekstok. 
- Lees eens een boek uit uw eigen jeugd voor.  
- Maak expres foutjes en laat uw kind verbeteren.  
- Beschrijf een personage en laat uw kind raden over wie 

u het heeft. 
- Kies ook bij oudere kinderen eens voor een prentenboek om samen te lezen.  
- Bestudeer samen een informatief boek en ga over het onderwerp in gesprek. Jullie kunnen 

samen opzoek gaan naar meer informatie via internet of zoek filmpjes.  
 
Zorg voor leesplezier en geniet van boeken.  
 

Jongens en lezen 
 
Soms is het een uitdaging om uw zoon thuis aan het lezen te krijgen. Ze zijn druk met de wereld 
ontdekken en hebben niet goed door dat dat ook met een boek kan. De onderwerpen van boeken 
spreken onvoldoende aan of lezen wordt gezien als iets voor meisjes. U kunt als ouder het lezen 
motiveren door allereerst zelf het goede voorbeeld te zijn. Zien lezen (vooral door vaders) doet 
lezen. Vervolgens is het juiste boek belangrijk. Zin in lezen begint immers met nieuwsgierigheid naar 
een verhaal of naar informatie. U kunt ondersteunen bij het vinden van het juiste boek, maar uw 
kind moet de keus maken.  
 
Veel jongens houden van boeken met de volgende kenmerken:  

- Er zit actie in het verhaal. 
- Er worden veel kleuren en veel illustraties gebruikt. 
- Het verhaal is niet te braaf. 
- Jongens spelen de hoofdrol. 
- Het verhaal is opgebouwd uit korte teksten. 

 



 

 



 

 
 



 

Kerstpakketten Maasduinen                                  

 

Help jij ook mee? 
Voor het vijfde jaar op rij maken wij kerstpakketten voor de arme gezinnen in de gemeente Bergen.  
Ons doel is om dit jaar  ±45 kerstpakketten te maken. Maar daarvoor 
hebben we jullie hulp nodig….. 
 
Hoe help je mee? 
Kijk in je voorraadkast of je daar iets kan missen; het mag van alles 
zijn. Zolang het ten minste houdbaar is tot januari 2022. 
Denk hierbij aan soep/groente in blik/pot (conserven) pasta’s, kruiden, 
drinken, chips, koekjes, snoepjes, thee, koffie, wasmiddel, 
verzorgingsproducten etc. 
 
                                        Want als jij een boodschap doneert, 
                   worden de arme gezinnen met een mooi kerstpakket vereerd. 
 
Je kan vanaf 29 november tot 10 december je boodschap(pen) doneren in de aangegeven kratten 
met ons logo op school.  Super bedankt alvast. 
 
Groetjes Melissa Epskamp, Kerstpakketten Maasduinen (Facebook groep) 

 

 

 

 
 

team ‘t Diekske wenst iedereen 

alvast een heel fijne kerstvakantie en 

een gezond en gelukkig 2022! 


