
 

 

 

 

Wist u dat  

…. op maandag 20 juni de schoolfotograaf onze school weer bezoekt 
…. we op maandag 27 juni een studiedag hebben en de kinderen die dag vrij zijn 
... er veel leerzame activiteiten plaats hebben gevonden tijdens de themaweek 'van grond tot mond'  
….groep 1-2 een bezoek heeft gebracht aan een aardbeien kwekerij in Afferden 
... groep 3-4 naar de tomaten kwekerij in Wellerlooi is geweest 
... groep 5-8 deelgenomen heeft aan de inspiratietoer van Kokkerelli 
... groep 1-7 binnenkort een kijkje gaat nemen in de komkommer kwekerij in Castenray 
... wij de werkgroep gezonde school bedanken voor hun grote inzet! 
... we ook alle hulpouders danken voor het rijden naar en ondersteunen van   
    activiteiten! 
...onze school afgelopen week veel publiciteit heeft gekregen. U kunt alles terug lezen  
    of luisteren op:  
https://www.maasduinencentraal.nl/nieuws/video/93864/-t-diekske-eerste-gezonde-school- 
https://bergenlimburg.online/gezonde-school-staat-in-afferden 

 

 
Deze maand komt Hannah Saleming in groep 1 bij juf Sandra en juf Fleur. Wij 
wensen haar een fijne tijd toe bij ons op ’t Diekske.  
 

 

Jarig  
Op maandag 13 juni is juf Chantal jarig. Alvast van harte gefeliciteerd en een fijne dag 
gewenst! 

IEP eindtoets 
In april hebben de leerlingen van groep 8 de eindtoets gemaakt. De eindtoets is verplicht voor alle 
groep 8 leerlingen in het reguliere basisonderwijs. Binnen stichting Lijn 83 hebben alle basisscholen 
de IEP eindtoets afgenomen. IEP staat voor ICE Eindevaluatie Primair onderwijs. De score van de 
groep is 87,7. De gemiddelde landelijke score op deze toets is 80,0. Onze groep 8 heeft dus boven 
het landelijke gemiddelde gescoord. Hierdoor beoordeelt de inspectie de score op de eindtoets als 
voldoende. Dit is een prachtig resultaat, waar we als school erg trots op zijn!   

Cito-toetsen 
De komende week maken de kinderen van groep 3 t/m 7 de halfjaarlijkse Cito-toetsen. Tijdens de 
studiedag op 27 juni gebruiken we de resultaten van deze toetsen om ons onderwijs te evalueren en 
te verbeteren. Een overzicht van de toets-resultaten van uw kind vindt u in het komende rapport, 
welke de kinderen op woensdag 29 juni ontvangen. 
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Oudergesprekken   
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 30 juni en dinsdag 5 juli. Voor groep 8 is deze laatste 
gespreksronde facultatief. De uitnodiging voor inschrijving ontvangt u binnenkort via het 
ouderportaal. Buiten deze vaste momenten is er, op afspraak, voldoende gelegenheid om met elkaar 
in gesprek te gaan.   

Schoolfotograaf  
Maandag 20 juni bezoekt de fotograaf onze 
school. Er zullen deze dag individuele foto’s, 
klassenfoto’s en broertjes-zusjes-
foto’s gemaakt worden. Op voorstel van de 
schoolraad  
worden de foto's dit jaar gemaakt door een 
ander bedrijf, 
namelijk www.nieuweschoolfoto.nl 

Rapport  

Alle kinderen op onze school krijgen twee keer per jaar een rapport. Deze ontvangen de kinderen na 
de afname van de Cito toetsen. Zoals u weet, hebben we dit schooljaar met de leerlingen van de 
leerlingenraad, de ouders in de schoolraad en het team nagedacht over het rapport. Tijdens de 
studiedagen zijn we aan de slag gegaan met de invulling van een nieuw rapport. We gebruiken 
hiervoor MijnRapportfolio. MijnRapportfolio is een combinatie van een digitaal rapport en een 
digitaal portfolio, welke we zo hebben ingericht dat het aansluit bij de wensen en visie van onze 
school. De overstap naar een nieuw, digitaal rapport betekent dat de map met het papieren rapport 
niet meer aangevuld wordt. Deze krijgen de kinderen binnenkort mee en mag u thuis bewaren. Voor 
de kinderen van groep 8 maken we een uitzondering. Aangezien het voor hen het laatste rapport is, 
krijgen zij ook deze keer een papieren rapport mee. 
 
Zowel op papier als in de bijlage bij deze nieuwsbrief, ontvangt u meer informatie over het nieuwe 
rapport. Hierop staan ook de inloginstructies vermeld. Wij vinden het fijn als u de komende weken 
alvast probeert in te loggen op MijnRapportfolio. Mocht het u niet lukken om een account aan te 
maken, horen wij het graag. U kunt dit kenbaar maken door via het ouderportaal contact op te 
nemen met juf Fleur.  

 

Klassewerkplek   

Ieder jaar houden we binnen Lijn 83 een tevredenheidsonderzoek onder medewerkers. We 
gebruiken hiervoor het landelijke onderzoek van Klassewerkplek. Het onderzoek vraagt de 
leerkrachten zélf om te oordelen over het werkgeluk op hun school. Daarbij wordt gekeken naar 7 
thema’s die aantoonbaar bijdragen aan het werkgeluk. Met de resultaten kunnen we zien waar het 
het leukste is om te werken én die scholen worden natuurlijk in het zonnetje gezet! Met trots 
kunnen we zeggen dat onze school voor het 2e jaar op rij is bekroond tot Klassewerkplek!   
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De schoolvoetbal KNVB Regionale finale 2022 begon op 18 mei, omdat we door gingen bij de 
gemeentevoetbal wedstrijd. Dit waren de teamleden: Aliya (groep 7), Brandi (groep 8), Charlotte 
(groep 8), Esmee (groep 8), Hannah (groep 8), Iza (groep 8), Janne (groep 8), Sam (groep 8),  
Tamar (groep 8) 
 
De wedstrijden 
De wedstrijden vonden plaats in Overloon. We voetbalden op het Sportpark De Raay. We begonnen 
met de eerste wedstrijd om 14:30 op veld 1B, de wedstrijden duurden 20 minuten met 3 minuten 
pauze. De eerste wedstrijd moesten we tegen De Lier uit Merselo, we hadden met 3-0 verloren. We 
hadden helaas alle andere 3 wedstrijden ook verloren. :( 
 
Het weer 
Het was 26 - 28 graden en daarom was het heel moeilijk om extra goed op te letten, daarom 
moesten we extra veel drinken en daardoor maakte onze coach  
ons nat met een emmer water en een spons! 
 
De keeper    
Onze keeper was Brandi (groep 8), zij had in de eerste wedstrijd wel 3 penalty's tegen gehouden! 
Tweede wedstrijd, hier ging het ook heel goed ze had wel 6 ballen tegengehouden! 

 
 

Nieuwe thema groep 3/4: ‘Op reis’ 
Groep 3/4 is na de meivakantie gestart met het thema Op reis. We hebben een reisbureau, een 
incheckbalie en een heus vliegtuig in de gang staan. We leren over landen en over verschillende 
manier van reizen. Als opening van het thema kwam er een toerist in de klas. Ze was op zoek naar de 
camping. Eerst werd ze nog doorverwezen de camping Klein Canada. Maar gelukkig mocht ze ook 
haar tentje opzetten op camping ’t Diekske! Nu kunnen we lekker lezen in de tent! 

 

Buitenberging 
Wellicht is het u al opgevallen. Het oude, vervallen tuinhuisje aan de kant van 
Unik is afgebroken én op het speelplein van groep 1-2 is een nieuwe 
buitenberging geplaatst. Deze biedt ruimte aan de buitenspelmaterialen van de 
peuters en kleuters. Kinderen kunnen nu zelf hun materialen pakken en 
opbergen. We zijn er dan ook heel blij mee. Veel afval is inmiddels al afgevoerd, 
een aantal fietsbeugels zijn echter blijven staan. Mocht iemand ze kunnen 
gebruiken, horen we het graag. Ze zijn gratis af te halen.  


