
 

 

 
 

Wist u dat:  
 
…  de paarse kinderfiets nog steeds op het schoolplein te vinden is 
…. wie hem kan gebruiken, hem mee mag nemen 
…..we de kinderen binnen en buiten het schoolgebouw een veilige leeromgeving 
     willen bieden 
…. dit alleen lukt met uw medewerking (waarvoor dank!) 
…. we het fijn vinden als er op het schoolplein gelopen wordt (en niet gefietst of gereden) 
... de kinderen op dinsdag 15 februari vrij zijn i.v.m. studiedag   
… op woensdag 16 februari de nieuwe kleuters voor schooljaar 2022-2023 aangemeld    
    kunnen worden  
….de 2e termijn van de ouderbijdrage deze maand geïncasseerd wordt, rond 23  
    februari zal het bedrag van uw rekening worden afgeschreven 
… we van 28 februari t/m 4 maart voorjaarsvakantie hebben 
   

Jarig 
Deze maand zijn Mariël onze administratrice (11-02) en juf Loes (13-02) jarig. Alvast 
van harte gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst.  

Gesprekscyclus   

Rapport   
Alle kinderen van de groepen 2 t/m 8 krijgen twee keer per jaar een rapport. Het eerste rapport 
ontvangen zij op woensdag 23 februari (halverwege het schooljaar en na de afname van de Cito 
toetsen). De kinderen van groep 1 krijgen alleen een rapport aan het einde van het schooljaar.  

In de afgelopen periode hebben we met de leerlingenraad, de schoolraad en het team nagedacht over 
het rapport. De gesprekken leverde mooie inzichten en overeenkomsten op. Zo zien we het rapport 
als middel om de totale ontwikkeling van het kind in beeld te brengen, met ruimte voor inbreng van 
school, ouders én kind. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een weergave van 'trots' werkjes, toets 
resultaten (vanuit de methodes en Cito) en observatiegegevens (vanuit Kijk! en sociaal-emotioneel). 
Het komende rapport zal nog als vanouds zijn, aan het nieuwe rapport wordt gewerkt. Wellicht dat we 
deze aan het eind van dit schooljaar in kunnen zetten. 

Kind-gesprek  
Twee keer per jaar gaat de leerkracht met elk kind afzonderlijk in gesprek. Dit noemen we het kind-
gesprek. 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.  
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Oudergesprekken  
Na het 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. De adviesgesprekken van groep 8 vinden plaats op woensdag 23 
en donderdag 24 februari.  

Het gesprek vindt (weliswaar op gepaste afstand) plaats op school, in het bijzijn van ouders, de 
leerkracht én het kind. De gesprekken duren 15 minuten. Vanaf maandag 14 februari kunt u zich, via 
het ouderportaal, inschrijven voor het gesprek. Ouders met meerdere kinderen op onze school vragen 
we de gesprekken niet direct achter elkaar te plannen, maar telkens 15 minuten ertussen te laten. Dit 
voorkomt oponthoud, mocht er onverwacht een gesprek uitlopen.   

Aanmelden leerlingen schooljaar 2022-2023 
De tijd vliegt.... Zo wordt uw kind geboren en voor je het weet 
zijn ze al bijna 4 jaar! De keuze voor een passende basisschool is 
dan érg belangrijk. Wordt uw kind in het schooljaar 2022-2023 
vier jaar? Dan bent u woensdag 16 februari op afspraak van 

harte welkom om een kijkje te nemen in onze school! U kunt een afspraak maken door een mail te 
sturen naar info.diekske@lijn83po.nl. Wij laten u graag de school zien, beantwoorden uw vragen en 
geven u de gelegenheid uw kind aan te melden als leerling van onze school. Uiteraard is het ook 
mogelijk op een ander moment een afspraak te maken.   

Heeft u geen behoefte aan een rondleiding en wilt u uw kind wel aanmelden, kunt u het 
aanmeldformulier aanvragen via bovenstaande mail. Het ingevulde formulier ontvangen we liefst vóór 
1 maart 2022 retour. We zien u graag komen! 

Carnaval  
Ook al is het in aangepaste vorm, we gaan uiteraard ook dit 
jaar carnaval vieren op school! Maandag 21 februari 
worden de prinsen & prinsessen onthuld en zullen we 
bekend maken welke activiteiten er die week plaats gaan 
vinden. De invulling is deels afhankelijk van de 
coronamaatregelen, maar we maken er zeker een 
feestelijke week van. Alaaf!  

 

Nationale Voorleesdagen  

Van 26 januari tot en met 5 februari zijn de Nationale 
Voorleesdagen. Met deze jaarlijkse campagne stimuleren we het voorlezen aan kinderen die zelf nog 
niet kunnen lezen. Binnen de OKI en groep 1-2 schenken we hier in deze periode extra aandacht aan. 
Zo leest de burgemeester (via een videoverbinding) aan de kinderen voor én verwachten we de 
wethouder in de klas.  
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Gemeentelijke voorleeswedstrijd                                  

 Op woensdag 19 januari startte de gemeentelijke voorleeswedstrijd. We vonden het een leuk idee 
om een spandoek te maken met de hele klas. We gingen de schets op het grote doek maken. We 
hadden groepjes gemaakt van alle kinderen uit groep 8 die de letters mochten verven. De grote dag 
was aangebroken! Ik mocht om 09:40 online gaan voorlezen, we hadden ook een Yell :  
JIP JAP JOP TAMAR GAAT AAN KOP! Deze tekst staat ook op het spandoek. 
 
 
Toen ik moest voorlezen gingen alle kinderen uit de klas. De jury bestond uit wethouder Claudia 
Ponjee van de gemeente Bergen en programmamaker Carlijn Hermanussen van Biblioplus. Ik las voor 
uit het boek ‘Pijn’ van Mel Wallis de Vries. Ik moest het opnemen tegen 5 andere kinderen uit de 
gemeente Bergen. 
  Om 10.45 werd live de uitslag bekend gemaakt. De jury vond het heel moeilijk om te kiezen maar ze 
waren er uit gekomen. En de kampioen  van de voorleeswedstrijd van gemeente Bergen 2022 is 
geworden….. TAMAR!´ Ik dacht echt van.. gebeurt dit echt? Hebben ze zojuist MIJN naam gezegd? 
Het was echt! Een half uur later stond de jury in de klas om mij de prijzen te overhandigen. Ik kreeg: 
een medaille, een beker en een boekenbon van 10 euro. Ik kom in de krant en word geïnterviewd. 
Nu mag ik over een paar weken naar Horst om mee te doen aan de regionale voorleeswedstrijd! 
 
Tamar van den Heerik, groep 8 
 

TAMAR  namens alle kinderen en team van ‘t Diekske 
  
 
 
 
 

Volleybaltoernooi       
Bij het volleybaltoernooi in groep 7/8 waren er 6 teams. Van team A tot en met team F. 
De finale was op vrijdag 25 januari. Het toernooi duurde 3 gymlessen. Waar de hele tijd 2 teams 
tegen elkaar moesten, je had ook 2 velden en de teams die niet speelden zaten in het midden te 
kijken en de andere teams toe te juichen.  
 
De eindstand was: 
Team F had 90  
Team E had 69 
Team A had 68 
Team B had 64 
Team C had 53 
Team D had 45 
 
Het winnende team F  waren Thijmen, Arie, Janne en Sam. 
 
Gemaakt door: Janne Giepmans, Thijmen Raijmakers, Sam van de Venn 



 

  



 

 
 
 
 

Spelend leren 

Spel is belangrijk voor de ontwikkeling van jonge kinderen. Het is niet alleen leuk, maar het bevordert 
ook de emotionele, sociale, motorische, taalkundige en rekenkundige ontwikkeling. Om tot spel te 
kunnen komen, is een rijke leeromgeving nodig. In groep 3-4 zien we het spel terug in de gang, waar 
nu een heus restaurant is gecreëerd. In groep 1-2 heeft de huishoek een metamorfose ondergaan. 
Onze conciërge Lia heeft (met hulp van haar man Jan) een prachtig speelhuis gemaakt! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 

 

 

INGEKOMEN STUKKEN 

Praten over boeken 
 
‘We weten pas wat we denken als we het onszelf horen zeggen’ (Aidan Chambers). 
 
Elk individu, kind en volwassene, beleeft een verhaal op geheel eigen wijze. Hoe heerlijk is het om 
weg te dromen tijdens het lezen van een eigen gekozen boek, je eigen beeld erbij te vormen, 
associaties te maken met jouw eigen leven of je fantasie de vrije loop te laten gaan.  
 
Het creëren van tijd voor ‘lekker lezen’ is belangrijk. Kinderen leren om een verhaal te beleven, te 
waarderen en er een mening bij te vormen. Ze leren hun gedachten onder woorden te brengen. 
Praten over de gelezen boeken is daarom erg belangrijk. Kinderen ontdekken dat iedereen een 
verhaal op een andere manier kan beleven. Dat is de magie van het geschreven woord. Het delen van 
deze belevingen en meningen stimuleert tot het verruimen van de eigen denkwijze en zorgt voor 
meer enthousiasme voor het verhaal.  
Maar hoe praat je over boeken? Het is belangrijk dat het gesprek geen ‘overhoring’ is. Het gesprek 
moet over en weer gaan over de beleving van het verhaal. Laat eigen ervaringen die naar voren 
komen door het verhaal aan bod komen. Vraag wat het kind opvalt, wat vond je leuk, vreemd of juist 
spannend? Wie uit het verhaal zou je willen zijn? Hoe denk je dat het verder gaat? 
Geef daarbij ook uw eigen beleving en mening.  
 
Op de website biblioplus.nl/ouders vindt u voorbeeldvragen die kunnen helpen om te praten over 
boeken.   Voorop staat dat het leesplezier vergroot wordt.  
Veel lees en praat plezier!  
 

Hoera! 26 januari starten de Nationale Voorleesdagen! 

De dagen in het jaar waarop we extra aandacht hebben voor de meest mooie prentenboeken en het belang van 

voorlezen. We vieren dat voorlezen een feestje is! Niet alleen omdat voorlezen gezellig is, maar ook omdat: 

 voorlezen de taal- en spraakontwikkeling stimuleert 

 boeken je meer leren over de wereld 

 je er heel veel nieuwe woorden door leert 

 voorlezen helpt bij het luisteren en concentreren 

 verhalen de fantasie stimuleren 

Deze keer vieren we deze dagen met een heel bijzonder boek dat vast ook herkenbaar is. Een verhaal 

waarin het slapen gaan zo lang mogelijk wordt uitgesteld… Het prentenboek ‘Maar eerst ving ik een 

monster!‘ van Tjibbe Veldkamp gaat hierover en is het prentenboek van het jaar!  

 

Tip: Is jouw zoon of dochter nog geen lid van de bieb? Maak ze lid tijdens de Nationale Voorleesdagen! Dan 

krijgen ze het vingerpoppetje van monster gratis!  

https://biblioplus.us19.list-manage.com/track/click?u=564caa4a432d1a00be3c02e53&id=f26246bfb9&e=1acd265af1


 

 

 

 
 

Junior Energiecoach en BeestenBende 
Duurzaamheid is voor gemeente Bergen een belangrijk onderwerp. Dit uit zich in het programma 
VerduurSAMEN2030. Het onderwijs zien wij als een belangrijke partner, met name als het gaat om 
bewustwording, kennisdeling en educatie. De komende periode bieden we twee educatieve 
programma’s rondom duurzaamheid aan: Junior Energiecoach en BeestenBende. 
 
Junior Energiecoach  
Gemeente Bergen doet deze winter voor het eerst mee aan Junior Energiecoach. Dit is een spel 
waarbij kinderen in de leeftijd van 7 tot 12 jaar samen met hun gezin op een speelse en praktische 
manier aan de slag gaan met energiebesparing. Deelname is gratis. De inschrijfperiode loopt tot 27 
februari. Vanaf 4 maart start het spel dat een looptijd heeft van vijf weken. 
Meer informatie vindt u op de volgende website: www.juniorenergiecoach.nl  

Bespaar energie én geld met een superleuk spel. 
 
‘Welke apparaten slurpen de meeste stroom?’ 
En: ‘Hoeveel lampen branden er in huis?’ 
Een paar van de vragen die aan de orde komen 
in het spel Junior Energiecoach.  
Door leerzame challenges, puzzels, 
experimenten en winacties ontdekken kinderen 
en ouders via dit spel waar ze energie kunnen 
besparen. 

De gemeente daagt gezinnen uit, 5 weken lang, 15-30 minuten per week. Deelname is gratis! 
De volgende ronde start op 4 maart. Doe je mee? Inschrijven kan tot en met 27 februari. 
Voor meer informatie, inschrijven en een voorproefje kijk op de website van 
www.juniorenergiecoach.nl  

BeestenBende  
De BeestenBende is een gratis ‘club’ voor kinderen van 6 tot 12 jaar in 15 
gemeenten door heel Nederland waaronder gemeente Bergen. Als 
BeestenBende-lid ga je één keer per maand in zelfgemaakte teams je eigen 
buurt opruimen. Elk team van schoolvriendjes en -vriendinnetjes heeft 
minstens één volwassen begeleider. Als blijk van waardering maken de 
bendeleden in de loop van het schooljaar allerlei spannende 
(dieren)avonturen mee, binnen en buiten de gemeente. Zoals een bezoek 
aan het dierenasiel, een rondleiding op de boerderij of een speciale 
politietraining. Naar verwachting zullen de inschrijvingen voor BeestenBende 
van start gaan rond maart. 
Meer informatie vindt u op de volgende website: www.mijnbeestenbende.nl  

http://www.juniorenergiecoach.nl/
http://www.juniorenergiecoach.nl/
http://www.mijnbeestenbende.nl/

