
 

 

Belangrijke data 
  7 juli meesterdag 7-8 
  8 juli onderbouwdag 1 t/m 3, schoolreis 4 t/m 7 
14 juli meesterdag 6-7, Hollandse middag nieuwkomers 
15 juli afscheidsfeest juf Henny 
15 juli laatste schooldag nieuwkomersklassen 
19 juli juffendag 4-5, musical 1-2 en OKI 
20 juli juf en meesterdag 3-4, 

musical 3 t/m 7 (ochtend) en ouders groep 8 (avond) 
21 juli juffendag 1-2, uitzwaaien groep 8 (13.45u) 
22 juli nieuwe groepen draaien, 12.00u start VAKANTIE! 
  5 sep 1ste schooldag 
  

Wist u dat  

… Kyano (groep 5), Vajène (groep 5), Lars (groep 6), Sanne (groep 6), Fenne (groep 7), Jack (groep 7), 
    Lucas (groep 8) en Iza (groep 8) dit jaar de school vertegenwoordigden in de leerlingenraad  
… zij heel goed mee gedacht hebben over verschillende schoolse zaken 
… wij hen bedanken voor hun inzet, ideeën & betrokkenheid! 
… er volgend schooljaar weer andere kinderen zitting mogen nemen in de leerlingenraad 
 

Vakantierooster en studiedagen 
Alle vrije dagen voor het schooljaar 2022-2023 zijn bekend: 
Vakanties 

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  
 
 

Studiedagen 
Dinsdag 4 oktober 
Woensdag 30 november 
Donderdag 15 december 
Vrijdag 10 februari 
Maandag 3 april  
Donderdag 22 juni 
 

Verkorte lesdagen (om 12.00 uur uit) 
Vrijdag 23 december 
Vrijdag 14 juli 

Afscheid juf Henny 
De zomervakantie nadert, zo ook het afscheid van juf Henny. Uiteraard laten we dit niet zomaar voorbij 
gaan. Samen met een gastdocent van Beat it Muziekeducatie maken we er op vrijdag 15 juli met de 
hele school een muzikale feestdag van!  
 

De dag start met een gezamenlijk onthaal van juf Henny. We vragen hiervoor aan alle kinderen om 
thuis een bloem te maken. Deze mag bevestigd worden aan de plantenstok, welke kinderen vandaag 
mee naar huis hebben gekregen. Alle geknutselde bloemen krijgen vrijdagmiddag 15 juli een plek in 
de tuin van juf Henny, zodat het hele dorp mee kan genieten. 
 

 

                                          NIEUWSBRIEF                                                            juli 2022 



Gedurende de feestdag volgen alle groepen een workshop. Om 13.15 uur sluiten we de dag op het 
schoolplein af met een voorstelling, waarbij alle groepen hun muzikale talenten laten horen. U als 
ouders bent van harte welkom op vrijdag 15 juli 13.15 uur om bij de voorstelling aanwezig te zijn! 
 

Juf Henny brengt tijdens de feestdag ook een bezoek aan de andere groepen. Mochten kinderen een 
zelfgemaakt kadootje of kaart aan haar willen geven, is daar tijdens de feestdag dus gelegenheid voor. 
Samen maken we er voor juf Henny een onvergetelijk afscheid van! 
 

Afscheidswoordje juf Henny  

Lieve kinderen, ouders, collega’s 
 

Het is nu bijna zover. Het einde van het schooljaar is in zicht, en dan ga ik stoppen met werken op ‘t 
Diekske. De school, waar ik in 1980 als leerkracht begonnen ben met vervangen. Daarna heb ik een 
tijdje administratief werk gedaan. Toen mijn eigen kinderen peuters waren, ben ik 
peuterspeelzaalwerk gaan doen. Superleuk, weer werken met kinderen. Toch bleef de school 
aantrekkelijk, vooral het werken met kinderen van de basisschoolleeftijd. Ik ben langzaamaan weer 
begonnen met vervangen op verschillende scholen. In 1997, toen mijn eigen kinderen op ‘t Diekske 
zaten ben ik daar weer definitief gaan werken. Een heel goede beslissing! En zo heb ik vorig jaar mijn 
25 jarig jubileum mogen vieren, samen met de kinderen en collega’s van “t Diekske”. Wat een super 
mooie dag was dat! 
 

Leerkracht zijn is  een erg mooi beroep! Het werken met kinderen is zeer boeiend en dankbaar. Elke 
dag is weer anders, elk schooljaar en elke groep is anders. En het onderwijs blijft veranderen. Gelukkig, 
daardoor blijft het werk afwisselend en uitdagend. Kinderen zijn super enthousiast en spontaan. Het 
is genieten als je die blije gezichtjes ziet en sommige uitspraken van de kinderen blijven je bij. “t 
Diekske”, een fijne school voor de kinderen. Het werken in mijn eigen dorp heb ik altijd als prettig 
ervaren. Als kinderen iets over Afferden vertellen, kun je goed aansluiten bij hun wereld. Je weet waar 
ze het over hebben, bv. De “7 bomen”, de “Alverman” of andere gebeurtenissen in het dorp. Het is 
leuk om  de kinderen tegen te komen en ze je enthousiast begroeten. 
 

Lieve kinderen, ouders en collega’s, het was een moeilijke 
beslissing om te stoppen. Bedankt voor de fijne jaren op ’t 
Diekske. De prettige sfeer op school is iets wat we regelmatig 
horen, en ja,  het is beslist waar!  Fijne collega’s om mee samen 
te werken, leuke kinderen en betrokken ouders. Ik zal de 
kinderen en school zeker gaan missen!! Het ga jullie goed, en 
hoogstwaarschijnlijk kom ik jullie nog wel tegen in het mooie 
dorpje Afferden. 
 

Lieve groetjes 
(juf) Henny 
 

Afsluiting schooljaar   

Groep 8 sluit hun schoolperiode af met de musical ‘over de kop’. De peuters en kleuters nemen op 
dinsdag 19 juli een kijkje bij het oefenen, groep 3 t/m 7 woont de generale repetitie bij op 
woensdagochtend 20 juli. Woensdagavond zijn de ouders van onze schoolverlaters uitgenodigd. De 
musical wordt gespeeld in de Alverman.  
 

Donderdag 21 juli zwaaien we met de hele school de kinderen van groep 8 uit. Vanaf 13.45 uur 
verzamelt groep 1 t/m 7 zich op het schoolplein, voor de hoofdingang van het schoolgebouw. U als 
ouders bent van harte welkom hierbij aan te sluiten. De kinderen van groep 8 zullen op ludieke wijze, 
vanaf de hoofdingang, de school verlaten.   
 

Vrijdag 22 juli is groep 8 vrij. Alle andere kinderen hebben die dag tot 12.00u les. We nemen deze 
ochtend een kijkje in de nieuwe groep en sluiten het schooljaar verder gezellig met elkaar af.                  



Om 12.00u is het tijd voor de vakantie! De kinderen van groep 1-2 komen deze ochtend als laatste naar 
buiten en gebruiken speciaal voor deze gelegenheid de hoofdingang. Traditie getrouw ‘veegt' de juf 
de kinderen van groep 2 naar buiten, om hen veel succes te wensen in groep 3. U als ouders bent van 
harte welkom hierbij aanwezig te zijn!  
 

MUSICAL OVER DE KOP 
De afscheidsmusical van groep 8 heet Over de Kop en gaat 
over het attractiepark Ruigrijk. De directie van het park wil 
graag een nieuwe achtbaan bouwen en dit keer doen ze dat op 
een speciale manier. Ze organiseren een Achtbaan 
Challenge: wie kan de mooiste achtbaan verzinnen? De enige 
voorwaarde is: hij moet over de kop gaan!  

Veel kandidaten laten hun ontwerp 
zien aan de jury. Japie, een dromerige jongen die houdt van 
achtbanen tekenen, zit in het publiek. Als hij per ongeluk op de 
presentatiestip belandt, laat zijn tekening zien van een achtbaan 
die wel acht keer over de kop gaat en waarbij je kunt uitstappen in 
het wolkenrijk. . 
Maar de volgende dag staat daar opeens, tot ieders verbazing, 
Japies achtbaan! Hoe kan dit?! Ook Japie is verbaasd. Maar niet 
lang, want voordat iemand hem kan tegenhouden is hij in een 

karretje gestapt en vertrokken. Iedereen wacht ongeduldig, maar het karretje komt niet 
terug… Waar is Japie gebleven?! 
 
Namen spelers: 
Charlotte Berns   Suus Bouwhuis 
Brandi van den Broek   Jip van den Broek 
Hannah Derijck   Niek van Geffen 
Janne Giepmans   Arie de Heer 
Tamar van den Heerik  Iza Kleintjens 
Harley Kroon    Mart Peters 
Thijmen Raijmakers   Raf Thoonen 
Lucas Tönnissen   Sam van de Venn 
Esmee Wellink   Sjuul Willems 
 
Wanneer wordt de musical gespeeld: 
Dinsdagmorgen 19 juli 10.00-11.00  Groep 1/2 en Oki  
Woensdagmorgen 20 juli 10.30-12.00  Groep 3 t/m 7  
Woensdagavond 20 juli 19.30-21.00  Ouders groep 8 leerlingen 
 
Waar wordt de musical gespeeld: 
Sportpark De Alverman  
Hengeland 12a 
 

Schoolreis groep 1 t/m 7 

Vrijdag is de schoolreis naar Ouwehands Dierenpark. Zorg ervoor 

dat je om 8:45 uur op school bent. De bussen vertrekken om 9.00 

uur. We verwachten rond 17.15-17.30 uur weer terug te zijn op 

school, afhankelijk van de verkeersdrukte op dat moment.  
 

Willen jullie aan het volgende denken:  

 Blijf in de bus op je plaats zitten en doe de veiligheidsgordel om  

 In de bus niet eten en drinken   

 Zorg voor makkelijk zittende kleding en reservekleding. (i.v.m. waterpartijen)  



 Op school worden de groene T-shirts aangetrokken, deze worden op de 

terugweg weer in de bus weer verzameld  

 Geen zakgeld  

 Denk aan een lunchpakketje, fruit en drinken (snoep mag, maar niet te veel)  

 Alle tassen, bekers en (brood)trommels graag van naam voorzien  
 

Veel plezier allemaal!  
 

Nieuwkomersgroep Oekraïne 
Sinds de meivakantie wordt er op onze school onderwijs gegeven aan Oekraïense kinderen. Binnen 
één week zaten we al op de maximale bezetting van 30 kinderen, verdeeld over twee 
nieuwkomersklassen. Vandaar dat er sinds een aantal weken op De Brink in Ottersum een derde groep 
is gestart. We verwachten ook na de zomervakantie met twee groepen op onze school en één groep 
op De Brink te starten. Donderdag 14 juli wordt er ter afsluiting van het schooljaar een Hollandse 
middag georganiseerd, voor ouders en kinderen van de nieuwkomersklassen. Vrijdag 15 juli krijgen zij 
vakantie. We starten gezamenlijk op maandag 5 september.  
 

In onderstaand verslag geven leerkrachten weer hoe er in de nieuwe klassen is gewerkt. Het is mooi 
te zien hoe kinderen, ondanks cultuur- en taalverschillen, elkaar vinden. Elke pauze wordt er samen 
buiten gespeeld en ontstaan er vriendschappen. Nu de structuur en invulling van de nieuwkomers-
klassen staat, willen we na de zomervakantie kijken of er op meerdere momenten samengewerkt kan 
worden. De leerlingenraad heeft hierin al voorstellen gedaan.  
 
Hallo allemaal,   
 
We hebben de laatste weken heel hard gewerkt. We zijn druk bezig geweest met de Nederlandse taal 
en cultuur. We hebben veel met het schrijven en lezen van Nederlandse woorden geoefend en 
daarmee ook meteen nieuwe 
Nederlandse woorden geleerd. De 
kinderen hebben een goed handschrift 
en werken vaak netjes in de schriften. 
Ook hebben we nu chromebooks die we 
extra inzetten tijdens de lessen.   
  
Juf Evelien vindt het erg leuk dat de 
kinderen zelf met de Nederlandse 
woorden naar school komen die ze thuis 
geleerd hebben. Zo leren de kinderen 
ook van elkaar en dat is goed.   
 
Bij juf Anissa en meneer Hans wordt ook 
hard gewerkt. Daar zijn de kinderen 
druk bezig met de talige vakken en 
rekenen. Ook hier doen de kinderen erg 
hun best.   
 
Naast de Nederlandse taal / Cultuur en 
Rekenen zijn we ook druk bezig met 
creatieve vakken.  
 
 



We hebben bezoek gehad van twee 
Nederlandse muzikanten die oude 
Nederlandse liedjes voor de kinderen 
hebben gespeeld. Ook hebben de kinderen 
in de klas bij juf Evelien geschilderd en 
geborduurd en gehaakt.   
 
Bij juf Anissa en meneer Hans zijn de 
kinderen naar het bos geweest om 
materiaal te verzamelen. In de klas 
gebruiken we dit materiaal om een 
miniatuur boomhut van te bouwen.   
 
Donderdag 14 juli om 12.30 hebben we 
een open middag. Hiervoor willen we u als 
ouders uitnodigen en verwachten wij u om 
te komen kijken naar ons werk en zelf ook 
te genieten van de Nederlandse taal, 
cultuur en spelletjes. Tot dan! 

 
Met een vriendelijke groet, juf Evelien, juf Anissa en meneer Hans.  
 

Foto’s ouderportaal 
Op het ouderportaal vindt u foto’s van verschillende activiteiten uit het lopende schooljaar. Met ingang 
van het nieuwe schooljaar worden de huidige foto’s verwijderd en de mappen gevuld met nieuwe 
foto’s. Mocht u foto’s van schoolactiviteiten willen bewaren, vragen wij u ze vóór de eerste schooldag 
zelf op te slaan. Alvast bedankt. 
 

Nieuws van de bieb 
Onze school doet mee aan het vakantieleesproject van BiblioPlus: 

'Duik met een boek de zomer in'  
 

De zomervakantie, tijd van zon, ontspanning en zeeën van vrije  
tijd. Misschien wel tijd om eens lekker te lezen. Het leesprogramma Duik met een boek de zomer in! 
maakt het lezen tijdens de vakantie extra leuk. Het project heeft als doel dat kinderen tijdens de 
zomervakantieperiode blijven lezen. Dat houdt het leesniveau, waar de leerlingen tijdens het 
schooljaar hard aan werken, op peil. Daarom is het belangrijk dat uw zoon of dochter blijft lezen.   
 

Vóór de vakantie… krijgt uw zoon of dochter op school een vakantieboekje. Hierin staan spelletjes, 
puzzels, een leesbingo en kan uw kind bijhouden welke boeken het in de zomervakantie heeft gelezen. 
Kinderen van groep 1 en 2 kunnen ook meedoen, zij kunnen voorgelezen worden.  
 

Tijdens de vakantie… leest uw zoon of dochter leuke boeken. In de (school)bibliotheek is een ruime 
keuze aanwezig. De medewerkers helpen graag om een leuk boek te vinden. Voor het terugbrengen 
van het boek schrijft uw kind op blz. 13 en 14 in het vakantieboekje wat hij of zij van het boek vindt.  
 



Wat kunt u doen? Het is van groot belang dat u het lezen thuis stimuleert. U kunt samen praten over 
het verhaal van het boek en vragen wat uw kind leuk, spannend, mooi of moeilijk vindt. 
Samen lezen stimuleert en u kunt ook af en toe een stukje voorlezen.  ‘Duik met een 
boek de zomer in’ is beslist geen wedstrijd. Het gaat erom dat uw kind met plezier 
gelezen heeft. 
 

Na de zomervakantie… 
Laat uw kind aan de leerkracht zien hoeveel boeken uw kind in de vakantie heeft gelezen. 
Hiervoor neemt uw kind het uitknipvel op blz 13 in het vakantieboekje mee naar school. 
 

We wensen u een fijne zomervakantie en veel leesplezier. 
 
 
 
Het lidmaatschap van de bibliotheek is tot 18 jaar gratis. 
 

   

Met een kwartier 
lezen per dag 

wordt de 
woordenschat 
uitgebreid met 
1000 woorden 

per jaar. 



Waar gaat groep 8 
heen? 

 

 

  

Ik ben Suus Bouwhuis, ik ga naar 
Elzendaal Boxmeer. En ik ga havo 
doen. Ik heb een hele leuke tijd gehad 
in groep 8. Bedankt!! 
Ik ga jullie heel erg missen xx 
 
 
 
 

Ik ben Lucas Tonnissen, ik ga naar 
Elzendaal college Boxmeer op 
Mavo/Havo  
 
Bedankt voor het leuke schooljaar. 
 
 

Ik ben Iza Kleintjens. Ik ga naar 
Metameer Boxmeer, en ik ga Mavo 
doen. Ik heb een super leuke tijd 
gehad in groep 8!! Iedereen heel erg 
bedankt! Ik ga jullie heel erg missen 
xxx!! 
 
 
 
 

Ik ben Esmee Wellink, ik ga naar 
Metameer Boxmeer TTO ik doe dit op 
Mavo niveau. Ik heb een leuke tijd in 
groep 8 gehad. 
 
BYE BYE 
 
 
 

Ik ben Tamar van den Heerik, ik ga 
naar het Kandinsky college Nijmegen, 
op havo/vwo niveau.  
Ik heb een leuk jaar gehad, bedankt! 
 
 
 
 
 

Ik ben Harley Kroon ik ga naar 
Elzendaal college Gennep en ik ga 
mavo/havo doen  
Bedankt voor het schooljaar 
 
 
 

Ik ben Sjuul Willems ik ga naar 
Elzendaal Boxmeer en ik ga VWO 
doen. Ik heb een heel leuk jaar gehad 
in groep 8 en ik ga jullie missen. 
 
 
 

Ik ben Mart Peters ik ga volgend jaar 
VWO op Elzendaal Boxmeer doen ik 
heb het heel erg leuk en gezellig 
gehad in groep 8 en ik ga alle kinderen 
heel erg missen. 
 
 
 



Waar gaat groep 8 
heen?  

Ik ben Charlotte Berns ik heb 
kader/mavo advies en ga naar 
Elzendaal in Gennep ik heb het hier 
echt super leuk gehad bedank voor 
het super leuke schooljaar. 
 
 
 
 
 
 Ik ben Sam van de Venn ik heb havo 

advies en ik ga naar een mavo/havo 
klas op Elzendaal Boxmeer. Het was 
heel leuk hier op school ga jullie 
missen doei 
 
 
 

Ik ben Janne Giepmans ik heb Vwo 
advies gekregen maar ga Havo/Vwo 
doen op Metameer. Ik heb een leuke 
tijd gehad hier op school en ik ga jullie 
heel erg missen. 
 
 
 

Ik ben Raf Thoonen ik heb Mavo/Havo 
advies gekregen maar ga Mavo doen 
op Elzendaal Boxmeer. Ik heb een 
leuke tijd gehad hier op school. 
Bedankt voor het leuke schooljaar. 
 

Ik ben Jip van den Broek ik heb havo 
advies gekregen en ga mavo/havo 
doen op Elzendaal Boxmeer. Het was 
leuk hier. En bedankt voor het leuke 
schooljaar. 
 
 

Ik ben Niek van Geffen. Ik heb havo 
advies en ga mavo/havo doen op 
Elzendaal Boxmeer. Ik heb een leuke 
tijd gehad hier. Bedankt voor het 
leuke schooljaar. 
 
 

Ik ben Brandi van den Broek ik heb 
mavo/havo advies en ik ga mavo/havo 
doen op Metameer Boxmeer ik vond 
het leuk hier en heb veel plezier 
gehad. Bedankt voor het leuke school 
jaar groetjes Brandi. 
 
 
 

Ik ben Hannah Derijck en ik heb havo 
advies, en ik ga mavo/havo doen met 
tto (twee talig onderwijs) bij 
metameer. Het was ontzettend leuk 
hier op school en ik ga jullie allemaal 
missen. DOEI  
 
 
 



Waar gaat groep 8 
heen? 

 
 

  

Ik ben Arie ik heb havo/vwo advies en 
ik ga naar het raailand college Venray. 
Ik ga deze school echt heel erg missen 
doei 
 
 
 

Ik ben Thijmen ik heb kader/ mavo 
advies en ik ga naar Elzendaal Gennep 
ik ga het Diekske heel erg missen doei 
 
 
 
 
 



INGEKOMEN STUKKEN 

 
Beste ouder/verzorger,  

 
Het is geen geheim dat het basisonderwijs alle hulp kan gebruiken bij het aanpakken van de 
leerkrachttekorten. Daarom vragen we ook jou om hulp. Heb jij een lesbevoegdheid waar je 
momenteel niets mee doet? Omdat je werkzaam bent in een andere sector. Omdat je je misschien in 

between jobs bevindt. Of omdat je misschien gepensioneerd bent? Dan willen we je vragen om te 
overwegen er wél wat mee te doen.  
 
Het aanvullen van het leerkrachtentekort is keihard nodig om onze kinderen een goede basis te 
geven om te kunnen deelnemen aan de maatschappij. Maar laat noodzaak niet het enige zijn 
waardoor jij misschien overweegt (terug) het onderwijs in te gaan. Want het is óók gewoon een heel 
mooi vak.  Hier lees je ervaringen van leerkrachten die al bijna twintig jaar voor de klas staan, van 
invalleerkrachten die bewust hebben gekozen voor de afwisseling in hun werk en van zij-instromers 
die vanuit een heel andere sector zijn overgestapt naar het basisonderwijs.  
  

Mochten de verhalen iets bij je losmaken, neem dan eens vrijblijvend contact op met Talent voor 
Onderwijs, het platform waar ook Lijn 83 bij is aangesloten. Zij kunnen je informeren over de 
mogelijkheden voor jouw specifieke situatie en weten op welke school jij het best past. Je twijfelt of 
je lesbevoegdheid nog geldig is, omdat het zo lang geleden is dat je je diploma hebt behaald? Wees 
gerust, een pabo-diploma heb je voor de rest van je leven. Daarnaast kun je altijd proefdraaien om er 
weer langzaam in te komen.  
  

Heb je geen lesbevoegdheid maar wil je wel het onderwijs is? Dat is grandioos! Weet je dat dit al 
mogelijk is voor één dag in de week? Een baan als invalleerkracht is dus prima te combineren met 
andere activiteiten. Of je nu een gezin hebt, een B&B runt of als zzp’er in de 

communicatiebranche werkt! Als je dit aantrekkelijk vindt klinken, neem ook dan contact op met 
Talent voor Onderwijs. Zij beantwoorden dagelijks vragen over opleidingsroutes en weten precies 
welke zij-instroomtrajecten en andere opleidingsmogelijkheden er zijn.  
  

Alvast dank voor je belangstelling!  
  

https://www.talentvooronderwijs.nl/Belangstellende/Ervaringen
https://www.talentvooronderwijs.nl/Belangstellende/Ervaringen
https://www.talentvooronderwijs.nl/Belangstellende/Contact
https://www.talentvooronderwijs.nl/Belangstellende/Contact


  

   
  

Heeft u goede ideeën over hoe het onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen beter kan worden? Meld u dan aan 
voor de klankbordgroep hoogbegaafde leerlingen in Noord-Limburg!  
  

Venlo, 15 juni 2022  

  

Beste ouders/verzorgers,  

  

In de regio Noord-Limburg willen we zorgen voor een passend onderwijsaanbod, ook voor de hoogbegaafde 

leerlingen. De samenwerkingsverbanden primair onderwijs en voortgezet  onderwijs hebben de handen in 

elkaar geslagen: samen voeren we het project   

  

Hoogbegaafdheid, een gedeelde aanpak voor het PO en het VO in Noord-Limburg uit.  

  

Hoofddoel van het project is het realiseren van een dekkend onderwijsnetwerk voor hoogbegaafde leerlingen. 

Hiertoe richten we ons op expertisebevordering en samenwerking en afstemming tussen PO en VO en de 

doorlopende leerlijn.  

  

Om dit mogelijk te maken wordt er gebruik gemaakt van beschikbare expertise in de regio, expertise van de 

scholen en de kennis/ervaringen van ouders en leerlingen. De rol van ouders is momenteel vooral gericht op 

het inrichten van de goede (onderwijs)aanpak voor de HB-leerlingen.  

  

Vanuit dit perspectief zijn we op zoek naar ouders van leerlingen uit het primair- en voortgezet onderwijs die 

in brede zin willen meedenken in de ontwikkeling en inrichting van goed onderwijs voor onze HB-leerlingen 

binnen onze samenwerkingsverbanden. Daarom richten we een klankbordgroep op waarin ouders hun inbreng 

kunnen hebben.  

  

Bent u die ouder die graag breed meedenkt over HB onderwijs binnen Noord-Limburg, dan kunt u zich 

aanmelden voor een informatiebijeenkomst   

  

op  donderdag 7 juli van 16.00 – 17.30 uur. Locatie: Wylrehofweg 11 te Venlo.  

  

Aanmelden via:  c.nabben@swvpo.nl of chrisnabben@swvvo3101.nl  

  

De informatiebijeenkomst heeft als doel om geïnteresseerde ouders te informeren over het project en de rol 

van de klankbordgroep in het nieuwe schooljaar 22-23.   

  

Met vriendelijke groet,  

  

Peter de Jong  

Rob van den Broek,  

Projectleiding   

 

 

 

 


