
 

 

 

 

Wist u dat  

… de meivakantie vandaag begint (25 april t/m 6 mei)  
… op maandag 9 mei weer een luizenscreening is 
… we op dinsdag 17 mei een studiedag hebben en alle kinderen dan VRIJ zijn 
….op zondag 22 mei een aantal communicantjes hun 1e Heilige Communie viert 
... we donderdag 26 en vrijdag 27 mei vrij zijn in verband met Hemelvaart 
… maandag 30 mei de themaweek ‘van grond tot mond’ van start gaat 
… deze wordt voorbereid door de werkgroep gezonde school 
 

Welkom  
Deze maand komen Bram van Duin en Vince Pooth bij ons op school in groep 1 
van juf Fleur, juf Sandra en juf Loes. Wij wensen hen allebei een fijne tijd toe bij 
ons op ’t Diekske.  
 

 

 

Opening Alverman 

In het weekend van 1-2-3 juli vindt de opening plaats van het nieuwe gebouw. Een werkgroep 
bestaande uit vertegenwoordigers van diverse verenigingen is bezig om een mooi programma op te 
stellen. Het wordt een feestweekend voor het hele dorp, waar iedereen aan kan deelnemen: van, voor 
en door Offere! Aan alle gebruikers van de Alverman is gevraagd met een vertegenwoordiger deel te 
nemen aan de voorbereiding van het openingsweekend. Vandaar onze vraag aan u: wie van de ouders 
zou er namens school deel willen nemen aan de werkgoep? U kunt dit via het ouderportaal doorgeven 
aan Marcella. Alvast bedankt! 

 

Gymzaal 
Dat het dynamische tijden zijn, blijkt wel uit het bericht van de gemeente Bergen. Vanaf 25 april kan 
Den Asseldonk weer als gymzaal in gebruik worden genomen. Dit houdt in dat de gymlessen voor 
basisschool De Fontein en De Klimop weer in Bergen plaats kunnen vinden. Zij komen dus niet meer 
met de bus naar Afferden. 

 

Vakantierooster schooljaar 2022-2023   

Herfstvakantie:  24 t/m 28 oktober  
Kerstvakantie:   26 december t/m 6 januari  
Carnavalsvakantie:  20 t/m 24 februari  
2e Paasdag:   10 april  
Meivakantie:   24 april t/m 5 mei  
Hemelvaart:   18 en 19 mei  
2e Pinksterdag:   29 mei  
Zomervakantie:  17 juli t/m 25 augustus  

 

                                          NIEUWSBRIEF                                                            mei 2022 



 

 

 

Nieuwkomersklassen 
Na de meivakantie heten we de eerste Oekraïense kinderen welkom op onze school. In deze 
nieuwsbrief stellen we graag de leerkrachten van de nieuwkomersklassen aan u voor: 
 

 
Hallo allemaal,  
Via deze nieuwsbrief wil ik me aan jullie voorstellen. Mijn naam is Hans Theunissen 
en ik ben momenteel werkzaam op SBO De Piramide in Gennep. Na de meivakantie 
zal ik deels voor de Oekraïneschool van Lijn83 gaan werken. Ik vind het belangrijk 
dat we oog hebben voor deze kinderen en hen warm ontvangen. Ik kijk er naar uit 
om me voor deze mensen in te zetten en een bijdrage te leveren aan hun verblijf in 
Nederland.  
Gr. Hans 
 

 

Hallo allemaal,      
Mijn naam is Geerd Smits, 33 jaar oud en woonachtig in Gennep met mijn vriendin, 
twee kinderen en hond. Ik ben graag in en rond het huis bezig met van alles en nog 
wat en de avonduren vul ik graag met het kijken van een goede film. Na de 
meivakantie ga ik samen met Marjan van Eijk en een aantal andere (nieuwe) 

collega's de uitdaging aan om namens Lijn83 het onderwijs vorm te geven voor Oekraïense kinderen 
in Afferden. Het is bijzonder onfortuinlijk dat het nodig is om deze kinderen een plek te geven, maar ik 
ben blij dat ik dit avontuur aan mag gaan en hoop dat dit mij tot een betere, rijkere leerkracht gaat 
maken. Met mijn achtergrond in het SBO, hoop ik over de ervaring te beschikken om deze kwetsbare 
groep leerlingen zo goed mogelijk op te kunnen vangen. Hoewel het nog onbekend is wie deze 
kinderen zijn, waar ze vandaan komen en hoe lang ze zullen blijven, hoop ik in die tijd het maximale 
uit hen te kunnen halen en er ook het maximale in te kunnen stoppen.  
Gr. Geerd 

 

Hallo allemaal,                                                                           

Mijn naam is Evelien Rikken, ik ben getrouwd en woon in Molenhoek. De afgelopen 

32 jaar heb ik in het reguliere basisonderwijs gewerkt. Na een drukke werkdag loop 

ik vaak even de Mookerheide op. Gezellig tafelen met mijn familie doe ik ook graag, 

ik moet wel zeggen dat mijn man dan meestal kookt. Sinds twee jaar ben ik 

werkzaam voor Lijn 83 en binnenkort ga ik me, binnen deze stichting, inzetten voor 

kinderen uit Oekraïne op basisschool het Diekske in Afferden. Ik kijk erg uit naar deze onbekende 

werksituatie. We beginnen met een nieuw team aan een avontuur waarbij alle uitkomsten niet 1,2,3 

te voorspellen zijn. Ik ben benieuwd naar deze opdracht waarmee we 26 april beginnen!   Groetjes 

Evelien  

  



 

 

 

Verslag theoretisch en praktisch verkeersexamen  
 
Op donderdag 31 maart hebben groep 7 en 8 het verkeerstheorie examen gemaakt en op dinsdag 12 
april was het praktisch verkeersexamen.  
 
Het theoretisch praktijkexamen was op basisschool ’t Diekske en het praktisch 
verkeersexamen was in Bergen bij basisschool ‘De Fontein’ in Bergen.  
 
Eerst hebben we het theoretisch verkeersexamen gemaakt in de plusklas met 

heel groep zeven. De volgende dag kregen we te horen dat iedereen geslaagd 

was!  Vervolgens kregen we ons boekje waarin we het examen hebben 

gemaakt.Daarna kreeg iedereen zijn/haar diploma waarmee we toen een foto 

hebben gemaakt met ons examen erop.  

 

Wij zijn super blij en trots dat iedereen het verkeersexamen heeft gehaald!   

Gemaakt door Sterre en Robyn 

 
 

 
 

Regionale Voorleeswedstrijd 
Door Tamar van den Heerik 
 
Ik heb gewonnen bij de voorronde in Bergen!! Dat betekende dat ik door 
mocht naar de Regionale ronde op 23 maart! Ik mocht mijn ouders en de klas 
meenemen naar het Royal Theater in Roermond omdat daar om 10:00 de 
voorleeswedstrijd begon. De presentator was Bennie van Gister die je 
misschien wel herkent van andere programma’s. 
Ik mocht als derde voorlezen. Op het begin was ik héél zenuwachtig maar toen ik eenmaal in de grote 
stoel zat ging alles eigenlijk wel soepel. Wanneer iedereen was geweest ging de jury overleggen en 
alle kinderen een bingo spelen. Toen kwam de jury terug en maakte de winnaars bekend, de eerste 
winnaar was Liz met het boek Mr. Stink en als tweede Jara met het boek Joris en de geheimzinnige 
toverdrank. Helaas heb ik niet gewonnen maar het was wel een leuke ervaring! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Schoolvoetbaltoernooi 2022  
 
De meiden: Brandi als keeper, Suus, Janne, 
Hannah, Esmee, Sam, Iza, Aliya en Tamar. Wij 
hebben ‘t meidenteam van het Diekske 
vertegenwoordigd met het schoolvoetbaltoernooi 
2022 bij Vitesse'08 in Gennep op 13 april.  
De eerste wedstrijd was tegen de Fontein waar 
we met 1-0 hebben gewoon met Janne als 
doelpuntenmaker. Toen als 2e wedstrijd moesten 
we tegen de Brink dat was een pittige wedstrijd 
en uiteindelijk als stand is het 0-0 geworden, en 

we deelde dan ook de gedeelde 1ste plek, want we stonden allebei op 4 punten. Toen moesten we 
tegen ‘t Kendelke, die waren wat makkelijker en we hebben dan ook met 7-0 gewonnen, dit gaf ons 
een voorsprong waardoor me op de 1ste plek stonden. Iza en Tamar hadden allebei 2 keer gescoord 
en Suus 3 keer. Hierdoor waren we door naar de halve finale. 
Om 17:05 moesten we tegen Elckerlyc, dat was pittig, we hadden daar een onpartijdige scheids die 
de wedstrijd langer liet doorspelen tot de Elckerlyc scoorden, daardoor was het niet eerlijk en zijn we 
naar de administratie gelopen en hebben ze geregeld dat we eerlijke penalty’s mochten nemen.  
 
Hierbij deed Brandi het best want ze hield alle 2 de ballen tegen, Suus en Janne hebben dan ook 
allebei gescoord met de penalty’s, waardoor wij gewonnen hadden en naar de finale gingen. Bij de 
finale moesten we tegen De Heggenrank meisjes deze waren ook beter dan ons, we hebben 
daardoor ook met 0-3 verloren. We zijn uiteindelijk 2e geworden! Met als topscoorder Suus met 4 
doelpunten en bij de jongens was het Thijmen met 2 doelpunten. 
 
 

Verslag Technopromo groep 7 
 

Op vrijdag 15 april ging heel groep 7 (13 kinderen) 
naar Technopromo in Cuijk. Het ligt in de straat 
Laagveld en het huisnummer is 9b. 
 

Alle kinderen vonden het erg leuk en er was erg veel te doen. Je kon er 
een houtskeletbouw, een stoep van patronen en bakstenen, 
een trilinsect en een versierd bakje van ijzer maken. Je kon er dakpannen 
leggen en nog veel meer leuke bouwactiviteiten.  
 
Zo moet je een versierd bakje van ijzer maken: 
Je moet eerst ijzeren vierkant in 2 stukken snijden en dan met een apparaat 
de 2 stukken zo precies buigen in de vorm van een bakje. 
Daarna moet je met een strook van ongeveer 6 tot 8 cm een handvat     
maken. Vervolgens ga je dan een vormpje maken en buigen.  
De meest  gekozen vorm was een hartje. 

 
Wij vonden het een erg leuke en leerzame ervaring bij Technopromo!  



 

 

 

INGEKOMEN STUKKEN 

 Vakantie Jeugdkamp Boemerang in Heijen  

Komende zomervakantie organiseren stichting Jeugdkamp Boemerang en SKJ Nijmegen twee 
vakantieweken voor kinderen die anders niet op vakantie kunnen gaan (bijvoorbeeld door ziekte van 
ouder of ouders, werkomstandigheden,  financiën,  één-ouder-gezinnen etc.).   

De vakantieweken zijn bestemd voor kinderen tussen 7 en 12 jaar uit de regio (Land van Cuijk en Noord 
Limburg) die naar het reguliere basisonderwijs gaan. De vakantieweken worden georganiseerd in de 
bossen van Heijen (tentenkamp) en deelname is gratis (regionale Rotaryclub Cuijk draagt zorg voor de 
betaling van de kosten). Begeleiding en uitvoering wordt gedaan door de vrijwilligersorganisatie SKJ 
uit Nijmegen.  

 Aanmelding loopt via ouder(s) en wordt op volgorde van binnenkomst verwerkt.   

 School kan de aanvraag ondersteunen, neem hiervoor via Ouderportaal contact op met 
Chrisitanne Jacobs (IB’er) 

 Kies uit twee weken: zondag 31 juli t/m vrijdag 5 augustus of zondag 7 t/m vrijdag 12 
augustus.   

 Mail de naam van het kind en de naam van de ouder(s) door naar secretaris@jeugdkamp-
boemerang.nl;  
de inschrijfformulieren worden dan toegestuurd.   

 Op de website www.jeugdkamp-boemerang.nl staat meer informatie over het SKJ en stichting 
jeugdkamp-boemerang. Ook vindt u hier informatie over de voorwaarden van deelname.   
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