
 

 

Wist u dat: 
... juf Marye vanaf de herfstvakantie met zwangerschapsverlof gaat 
... wij haar veel succes wensen met de laatste loodjes  
... juf Chantal vanaf de herfstvakantie op maandag, donderdag en vrijdag in groep 2-3 is 
... wij haar een fijne tijd op onze school wensen 
... onze school maar liefst over 2 schoolfietsen beschikt 
... we deze gesponsord hebben gekregen van fietsenmaker van Heumen en de moeder van Jaïra 
... wij hen hiervoor heel dankbaar zijn! 
 
 

Welkom:  
Sinds het begin van dit schooljaar mochten we weer een aantal nieuwe leerlingen 
verwelkomen bij ons op school. Nora Swertz zit in groep 1/2, de broertjes Aleksandr 
en Sergei Metlev resp. in groep 3/4 en 4/5 en de (tweeling)zusjes Jolie en Lucy Musch 
zitten in groep 4/5. Wij wensen hen een fijne tijd toe bij ons op ’t Diekske. 
 

 

Kind- en oudergesprekken  

Het eerste oudergesprek van het schooljaar noemen we een startgesprek. Het startgesprek is bedoeld 
om samen, school  ouders en kind, een goede start van het schooljaar te maken. U vertelt over uw 
kind, er worden heldere afspraken gemaakt en wederzijdse verwachtingen afgestemd. De kinderen 
mogen bij dit gesprek aanwezig zijn. Dit schooljaar worden de startgesprekken gevoerd op donderdag 
3 en dinsdag 8 november. In de week van 17 oktober ontvangt u een uitnodiging tot inschrijving. 
Voorafgaand aan het oudergesprek vinden de kindgesprekken plaats. De leerkracht bespreekt met elk 
kind hoe het gaat op school; Wat is fijn? Wat kan beter? Hoe leer jij het beste? Wat heb jij van je 
omgeving nodig om te groeien? De kindgesprekken worden gehouden in de periode van 6 t/m 20 
oktober. Om de gesprekken mogelijk te maken, wordt de leerkracht vrij geroosterd. 

 

Informatie jaargroepen 

Om zowel thuis als op school de kinderen te kunnen ondersteunen in hun ontwikkeling, vinden we 
het als school belangrijk u te informeren over het lesprogramma. Dit doen we enerzijds door groep 
specifieke informatie op papier aan te reiken, anderzijds door het verzorgen van informatie 
avonden.   
De informatie per groep kunt u vinden op het ouderportaal. Daarnaast nodigen de leerkrachten van 
groep 3, 7 en 8 u jaarlijks uit voor een ouderavond. Tijdens de ouderavond van groep 3 ligt het accent 
op het leesonderwijs, tijdens de ouderavond van groep 7 en 8 op het Voortgezet Onderwijs. (De 
ouderavond van groep 3 heeft reeds plaatsgevonden. De ouderavond van groep 7 en 8 wordt 
gehouden op woensdag 16 november, van 19.30 tot 21.00 uur. Binnenkort ontvangt u via de 
groepsleerkracht van uw kind hierover meer informatie.)  
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MijnRapportfolio          

We vinden het als school belangrijk dat uw kind zich 
verantwoordelijk voelt voor zijn leerproces en dat u als ouder 
betrokken bent bij dit proces dat op school plaatsvindt. 
MijnRapportfolio is een middel om dit alles inzichtelijk en mogelijk 
te maken. Vorig schooljaar hebben we deze voor het eerst ingezet. 
Ook bij het komende kind- en startgesprek maken we gebruik van 
MijnRapportfolio. We richten ons hierbij op het onderdeel 'Dit ben ik' en 'Hier werk ik aan', 
welke u op de startpagina van uw kind vindt. Op deze pagina ziet u een foto van uw kind, 
aangevuld met een aantal tekstvakken. Deze vakken beschrijven kwaliteiten van uw kind en 
worden zowel door de leerkracht als het kind ingevuld. Ook u als ouders vragen we vóór het 
startgesprek minimaal 3 kwaliteiten van uw kind in te vullen. Bij 'Hier werk ik aan' geeft het kind 
aan waar hij of zij aan werkt. Deze doelen worden met de leerkracht besproken tijdens het 
kindgesprek. MijnRapportfolio wordt nog niet ingezet voor kinderen die nog maar kort op school 
zijn ingestroomd. Zij ontvangen na 4 weken school wel een uitnodiging voor een startgesprek. 
 

Schoolbieb  

Ook voor u als ouders is het weer mogelijk met uw kind boeken uit te zoeken in de bieb. 
’t Biebske is elke maandag en donderdag tot 14.30u geopend.    
 
 

 

Luizencontrole  

Na de herfstvakantie worden de kinderen door een luizenscreeningsteam gecontroleerd. Tevens 
vragen wij ook aan u om uw kind(eren) regelmatig zelf te controleren en indien nodig te 
behandelen.    

 

Ouderhulp  

We zijn op zoek naar versterking van enkele werkgroepen. Binnenkort ontvangt u hiervoor een 
intekenlijst. Alvast bedankt voor uw hulp! 
 

Voorstellen staigiare  

 
Hoi allemaal,  
 
Mijn naam is Juul van Braak. Ik ben 16 jaar en ik woon in Boxmeer. Vanaf 8 
september ga ik stage lopen in groep 6/7 bij meester Joep. Ik heb er heel 
veel zin in! 
Tot dan . 
 
Groetjes, Juul  



 

Lest we forget 
Groep 7 en 8 gingen naar Lest we forget (opdat we niet vergeten) in Venray. Toen we daar 
aankwamen werden we met legervoertuigen naar het kampement gebracht.  

Op het kampement stonden tenten, voertuigen en bemanning. De bemanning 
vertelde alles over waar de soldaten uit de Tweede Wereldoorlog leefden, woonden 
en werkten. 
 
Wij kregen een paspoort waar je de komende tijd gratis mee naar binnen mag.        
 
Er waren ook verschillende tenten zoals: 
Ziekenhuis, keuken, motortent, geweren tent waar soldaten over vertelden.  
 
Wij vonden het erg interessant. 
 
Aliya & Fenne 
Groep 8 
 
LEST WE FORGET 
 
Groep 7/8 is op woensdag 28 september bij Lest we forget 
geweest. Dat is in Venray. 
Wij vonden het heel leuk om naartoe te gaan. 
Wij vonden de wapens het leukst.  
We waren de hele ochtend weg. 
We kwamen aan op de camping de Oude Barrier. 
Vanaf daar werden  we met legervoertuigen naar het 
kampement gebracht. 
We kregen uitleg hoe het er vroeger tijdens de Tweede Wereldoorlog uit heeft gezien.  
We zagen echte voertuigen van de oorlog en echte geweren van de oorlog. 
Er waren loopgraven. 
 
Pim van den Broek en Loek van de Venn 
Groep 7/8 
 
 

Duik met een boek de zomer in  

Op donderdag 15 september was de diploma-uitreiking van het project ‘Duik met een boek de zomer 
in’. De kinderen werden beloond voor het lezen van boeken in de vakantie. Ze kregen hiervoor een 
diploma en een ijsje en 15 minuten buiten speeltijd. Er waren maar liefst 56 kinderen! Mooi om te 
zien dat ook tijdens de vakantie kinderen boeken lezen. Blijven lezen en hierin plezier hebben is 
natuurlijk erg belangrijk! 

  



 

Studiedag 

Op 4 oktober vond onze eerste studiedag van dit schooljaar plaats. De kinderen hadden die dag vrij 
en de leerkrachten volgden scholing rondom ‘Close Reading’, een manier om begrijpend luisteren en 
lezen aan te bieden. Close Reading zorgt voor beter tekstbegrip en meer leesplezier. Door op een 
andere manier naar teksten te kijken en aan de hand van verschillende werkvormen samen in 
gesprek te gaan, leer je heel andere dingen dan wanneer je zelfstandig een tekst leest en daarover, 
alleen of samen, vragen gaat beantwoorden. De teksten die gebruikt worden zijn complex, waardoor 
het voor leerlingen belangrijk is de tekst, of stukken daarvan, steeds te herlezen om de tekstgerichte 
vragen te kunnen beantwoorden. Hierdoor komen zij tot een dieper tekstbegrip en zijn leerlingen in 
staat om een tekst kritisch te bekijken en te bespreken. In alle groepen wordt middels close reading 
gewerkt. In de onderbouw bij begrijpend luisteren, in de midden- en bovenbouw bij begrijpend 
lezen. 
Later in het schooljaar zullen er ook klassenbezoeken plaatsvinden om te kijken hoe het geleerde in 
de praktijk wordt toegepast. Onderwijsadviseur Annemarieke Kool (welke de scholing verzorgt), zal 
bij deze  klassenbezoeken aansluiten.   

 

Voorlezen met gebaren 
Donderdag 22 september was  Liset van der Landen bij ons op school om voor te  lezen met gebaren. 
Voorlezen met gebaren is ontzettend leuk om te doen, want het brengt het verhaal echt tot leven! 
En iedereen kan meedoen. We maakten de snuit van een varken, liepen met eend mee naar de 
andere dieren en lieten de regendruppels uit de lucht vallen.  
Op deze manier was het voorlezen een echte beleving! 

 
Enkele voordelen (want er zijn er nog veel meer ) waarom voorlezen met gebaren zo ontzettend 
waardevol is voor kinderen: 
- het versterkt de band tussen ouder en kind biedt een rustmoment 
-  het stimuleert de fantasie en maakt nieuwsgierig 
-  het versterkt de concentratie / focus 
-  het verbetert taalbeheersing 
-  het vergroot het taalbegrip- ondersteunt de woordenschat 
-  het verhaal wordt makkelijker onthouden 
-  het stimuleert de hersenen / het denken 
-  het vormt de aanleiding tot een gesprek waarin emoties en gebeurtenissen besproken en  
 verwerkt kunnen worden 
-  het is een prachtig middel om (nieuwe) gebaren aan te bieden 
 
Liset is docent Baby- en Kindergebaren en haar missie is om iedereen kennis te laten maken met 
gebarentaal. Want het is heel belangrijk dat je wordt gezien, gehoord, begrepen en dat je je kan 
uiten. Dat zorgt voor verbinding, verbetert communicatie, voorkomt frustratie en heel veel meer 
voordelen.  
 



 

 

INGEKOMEN STUKKEN: 
 

Gratis theatervoorstelling “Loedermoeders en pauperpapa’s” 

  
BIJ ONS voor elkaar presenteert in samenwerking met de gemeenten Noord- en Midden-Limburg de 
gratis theatervoorstelling ‘Loedermoeders en Pauperpapa’s’.  
In een wervelende mix van (pijnlijk) herkenbare voorbeelden die in elke relatie voorkomen, 
vooroordelen die bevestigd of juist ontkracht worden en tragikomische zelfonthullingen deelt Arno 
Derikx zijn visie op relaties & ouderschap.  
De avond is bedoeld voor alle (toekomstige) ouders. Laat je verrassen…  
  
"𝘖𝘶𝘥𝘦𝘳𝘴𝘤𝘩𝘢𝘱..𝘮𝘦𝘵 𝘫𝘦 𝘷𝘰𝘭𝘭𝘦 𝘷𝘦𝘳𝘴𝘵𝘢𝘯𝘥 𝘸𝘢𝘴 𝘫𝘦 𝘦𝘳 𝘦𝘤𝘩𝘵 𝘯𝘰𝘰𝘪𝘵 𝘢𝘢𝘯 𝘣𝘦𝘨𝘰𝘯𝘯𝘦𝘯" – 𝐀𝐫𝐧𝐨 𝐃𝐞𝐫𝐢𝐤𝐱 
Wanneer: 
2 november ’t Gasthoes in Horst 
22 november Theater de Maaspoort in Venlo 
29 november De Huiskamer in Weert 
30 november Royal Theater in Roermond 
13 december Royal Theater in Roermond 
14 december Schouwburg in Venray   

Programma: 

19:00 uur        inloop en jas ophangen, mogelijkheid 

tot consumptie eigen kosten 19:30 uur        start 

Arno Derikx 

20:45 uur        pauze, gratis drankje in Foyer  

21:15 uur        Arno Derikx, tweede deel  

22:30 uur        einde 

  
Ga voor meer informatie naar 
www.bijonsvoorelkaar.nl en scan de QR code of ga 
naar www.ticketcrew.nl/tickets/loedermoeders-
pauperpapas  
Per persoon kun je 1 ticket bestellen, dus tip je 
partner, vriend of vriendin, familie of collega’s zodat 
ook zij deze voorstelling niet hoeven te missen! 
 
𝗗𝗲 혁𝗵𝗲𝗮혁𝗲𝗿𝘃𝗼𝗼𝗿혀혁𝗲𝗹𝗹𝗶𝗻𝗴𝗲𝗻 𝘄𝗼𝗿𝗱𝗲𝗻 𝗺𝗲𝗱𝗲 𝗺𝗼𝗴𝗲𝗹𝗶𝗷𝗸 𝗴𝗲𝗺𝗮𝗮𝗸혁 𝗱𝗼𝗼𝗿: 
gemeente Gennep, gemeente Bergen, gemeente Venray, gemeente Horst aan de Maas, gemeente 
Beesel, gemeente Peel en Maas, gemeente Venlo, gemeente Roermond en gemeente Weert.  

http://www.bijonsvoorelkaar.nl/
http://www.ticketcrew.nl/tickets/loedermoeders-pauperpapas
http://www.ticketcrew.nl/tickets/loedermoeders-pauperpapas


 

  

Gezinsmis/knuffeldienst zaterdag 8 oktober 19.00 uur  
kerk van Cosmas en Damianus! 

 

 

 
Zijn jullie ook benieuwd welke knuffel de pastoor heeft?? 
 
Van harte nodig ik alle gezinnen met kinderen uit om naar de kerk te komen op zaterdag  
8 oktober om 19.00 uur.  
Neem vooral jullie knuffel(s) mee! 
 
Tijdens de dienst een speciaal gebed voor de gezinnen en een speciale kinder- en 
knuffelzegening. Natuurlijk neem ik ook mijn knuffel mee.  
Na de Mis is er ranja en wat lekkers voor de kinderen en voor de anderen koffie en thee. 
 
Hopelijk tot zaterdag! 
 
 
Pastoor Rick Blom. 

  



 

  



 

 WEBINAR KRIEBELS IN JE BUIK| SEKSUELE ONTWIKKELING BIJ 

KINDEREN  
 

Vanaf 4 jaar worden kinderen nieuwsgierig. Ze worden verliefd en krijgen later misschien te 

maken met gevoelens van schaamte en onzekerheid. Door aandacht te besteden aan seksualiteit 

leren kinderen om respect te hebben voor zichzelf en anderen. Ze worden zich zo bewust van 

hun eigen en andermans gevoelens, wensen en grenzen. Dit zorgt ervoor dat ze ook 

verantwoorde keuzes kunnen maken op het gebied van relaties en seksualiteit. Zo:  

 

- Durven ze eerder vragen te stellen over seksualiteit;  

- Ontwikkelen ze normen en waarden rondom dit thema; 

- Groeien kinderen in hun eigenwaarde; 

- Worden ze weerbaarder en spreken elkaar aan op ongewenst gedrag;  

- Leren ze respectvol met elkaar om te gaan. 

 

Maar hoe maak je seksualiteit bespreekbaar met je kind? Hoe creëer je bijvoorbeeld een veilige 

omgeving waarin jouw kind vragen durft te stellen? Wat vind je belangrijk in de opvoeding? En 

hoe kun je jouw zoon of dochter helpen om het gevoel van eigenwaarde te ontwikkelen en te 

vergroten? Tijdens dit webinar geven we antwoord op deze vragen.  

 

WEBINAR KRIEBELS IN JE BUIK: seksuele ontwikeling bij 

kinderen  

18 oktober 2022 

20.00 tot 21.30 uur 

Aanmelden kan hier. 
 

In dit webinar bespreken we de ontwikkeling van kinderen van 0 t/m 12 jaar. 

 
Je kunt het webinar volgen vanaf je laptop, tablet of smartphone.  

https://amw-cjg.webinargeek.com/kriebels-in-je-buik

