
 

Wist u dat: 
… alle klassen ingericht zijn en wij weer zin hebben om te starten!  
… de belangrijkste afspraken in deze brief vermeld staan 
… we uw medewerking enorm waarderen 
… u volgende week de schoolgids en bijlage met praktische afspraken ontvangt 
… wij iedereen een geweldig nieuw schooljaar wensen! 
 

Opening schooljaar  
Maandag gaan we weer van start! Vanaf 8.20 uur mogen de kinderen de school binnenlopen. Om 8.30 
uur verzamelen alle groepen op het schoolplein om onder leiding van muziekdocent Paul het 
schooljaar te openen. De opening duurt tot 9.00 uur. U bent van harte welkom hierbij aan te sluiten.  
 

Belangrijke data 
In de jaarkalender op het ouderportaal vindt u het gehele jaar door alle informatie over onze 
schoolactiviteiten. Belangrijke data voor september vindt u in de bijgevoegde maandkalender. 
 

Schooltijden 
De kinderen mogen elke dag vanaf 8.20 uur de school binnenlopen. Om 8.30 uur starten de lessen en 
om 14.00 uur is de school uit. Groep 1-2 en 2-3 maakt gebruik van de ingang bij de kleuters, groep 4-5 
en 6-7 van de hoofdingang, groep 7-8 van de ingang bij Unik. 
 

Fruitpauze 
We vragen de kinderen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag een gezond 
tussendoortje (vers fruit of groente) mee te nemen. Op woensdag mogen kinderen zelf 
hun tussendoortje kiezen. Het fruit eten vindt plaats in de klas.  
 

Bewegingsonderwijs 
Kinderen uit groep 1 en 2 hebben elke dag tijd voor beweging, in de speelzaal of buiten. Tijdens het 
spelen in de speelzaal dragen kinderen gymschoenen, voorzien van hun naam. Deze schoenen blijven 
het gehele schooljaar op school.  
 

Groep 3 t/m 8 gymt dit schooljaar in sporthal de Alverman. Groep 3 op dinsdag, groep 4 t/m 8 op 
dinsdag en vrijdag. Vanwege veiligheid en hygiëne is het dragen van sportkleding en gymschoenen 
verplicht. Kinderen die deze spullen niet bij zich hebben, kunnen daardoor niet deelnemen aan de 
gymles. Wilt u uw kind helpen aan deze spullen te denken? 
 

Het rooster in de Alverman ziet er als volgt uit: 

Dinsdag Vrijdag 

  8.30-  9.15u groep 3 

  9.15-10.00u groep 4-5 

10.00-10.45u groep 6-7 

10.45-11.30u groep 7-8 

11.00-11.45u groep 6-7  

12.30-13.15u groep 4-5  

13.15-14.00u groep 7-8  
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Op dinsdag wordt de gymles verzorgd door vakleerkracht Lisanne Schreurs. Verder in deze brief stelt 
zij zich aan u voor. 
 

Om de lestijd efficiënt te benutten, vragen we de kinderen van groep 3 op dinsdagochtend te starten 
bij de sporthal. Vanaf 8.20 uur mogen zij hier binnenlopen en alvast omkleden. Kinderen die 
voorschoolse opvang genieten, komen te voet met de leerkracht vanuit school naar de Alverman. Na 
de gymles loopt de groep gezamenlijk met de leerkracht terug naar school.  
 

De kinderen van groep 2 (uit de combinatie 2-3) starten dinsdagochtend gewoon op school. Zij mogen 
vanaf 8.20 uur binnenlopen in hun eigen klaslokaal en nemen deel aan het programma van groep 1-2. 
 

De kinderen van groep 4-5 lopen naar de sporthal. De kinderen van groep 6-7 en 7-8 gaan op de fiets. 
We vragen de kinderen van groep 6 t/m 8 dan ook elke dinsdag en vrijdag op de fiets naar school te 
komen. De kinderen van groep 7-8 fietsen vrijdagmiddag om 14.00 uur vanaf de Alverman naar huis. 
 

Een nieuwe gymlocatie is best even wennen. Afgelopen schooljaar hebben we met ouders uit de 
schoolraad en het team zorgvuldig nagedacht over het gebruik van de sporthal en een veilige route er 
naar toe. In de laatste schoolweek (bij de opvoering van de musical) hebben we met de kinderen de 
zaal vast verkend en de route gelopen en gefietst. Wij zijn dan ook klaar om vanaf komende week in 
de Alverman te gaan sporten! 
 

Oekraïense kinderen 

Afgelopen schooljaar hebben we op onze schoollocatie aan Oekraïense kinderen onderwijs gegeven. 

Binnen korte tijd was het maximum aantal van 30 kinderen bereikt en werd er zelfs een extra groep 

op De Brink in Ottersum gestart. Mooi om te zien hoe de kinderen op onze school welkom werden 

geheten en er vanaf de eerste schooldag tijdens en ook na schooltijd samen werd gespeeld!  
 

Waar het leerlingenaantal de eerste periode veel wisselde, is deze in de zomervakantie zeer stabiel 

gebleven. Naar verwachting zullen er de komende tijd ook niet veel nieuwe aanmeldingen bij komen. 

Dit betekent dat we vanaf volgende week met 3 groepen (46 kinderen) starten. Ook nu kiezen we 

ervoor om de kinderen in zogenaamde nieuwkomersklassen op te vangen, waarbij er veel aandacht is 

voor de Nederlandse taal. Om het onderwijs zoveel als mogelijk op niveau aan te bieden, kiezen we er 

dit schooljaar voor de nieuwkomersklassen op één centrale plek op te vangen. Dit biedt het team de 

mogelijkheid samen het onderwijs in te vullen en een onder-, midden- en bovenbouw  groep te 

realiseren. Aangezien De Brink 3 lokalen ter beschikking heeft, betekent dit dat de 

nieuwkomersklassen voortaan in Ottersum (en niet langer in Afferden) gehuisvest worden. Wat dit 

voor het schooljaar daarna betekent, is nu nog niet bekend. Dat bekijken we later dit schooljaar. 

Uiteraard houden we u hiervan op de hoogte. 

 

Verzuim 

Wanneer uw kind om welke reden dan ook de school moet verzuimen, verzoeken we u hiervan tijdig 
via het ouderportaal melding te maken. Liefst enkele dagen van tevoren en bij ziekte voor aanvang 
van de lessen.  



 

 

Dit kunt u doen door op het ouderportaal via ‘absenties’ een ‘absentiemelding’ te maken. Hierbij geeft 
u aan van wanneer tot wanneer uw kind afwezig is en met welke reden. De groepsleerkracht van uw 
kind krijgt de melding binnen en neemt deze in behandeling. Ontvangt u een bevestiging, dan kunt u 
ervan uitgaan dat de melding is gelezen.  
 

Verlof  
Uw kind kan onder bepaalde voorwaarden verlof van school krijgen. Voor de aanvraag verzoeken wij 
u een verlofformulier in te vullen en in te leveren bij de directie van de school. Dit formulier is 
verkrijgbaar op school of kunt u downloaden via onze website.  
 

 Wat neem ik mee 
  

maandag 5 september alle biebboeken 
gymschoenen (groep 1 en 2) 

dagelijks  fruit en lunch  
 

dinsdag gymkleding en schoenen (groep 3) 
 

dinsdag, vrijdag  gymkleding en schoenen (groep 4 t/m 8) 
 

  
  

Verjaardagen 
Verjaardagen worden op onze school gevierd zonder traktaties. Uiteraard krijgt uw kind de aandacht 
die hij/zij verdient, maar in plaats van trakteren krijgt uw kind een cadeautje van school.  
 

Bibliotheek op School 
De bibliotheek op onze school is elke maandag- en donderdagmiddag geopend (met uitzondering van 
de schoolvakanties en vrije dagen). Groep 1-2, 2-3 en 6-7 brengt op maandag een bezoek aan de bieb, 
groep 4-5 en 7-8 op donderdag. Wilt u ervoor zorgen dat alle biebboeken op tijd ingeleverd worden? 
 

Op maandag en donderdag is het ook mogelijk na schooltijd (tussen 14.00 en 14.30 uur) binnen te 
lopen en een boek te lenen. U bent van harte welkom! 
 

Luizencontrole 
Na elke vakantie 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 
Voorgaande jaren was u gewend aan het begin van het schooljaar een intekenlijst voor ouderhulp te 
ontvangen. In de praktijk blijkt het echter niet goed mogelijk te zijn ver vantevoren aan te geven of je 
bij een bepaalde activiteit kunt helpen. Vandaar dat we er dit schooljaar voor kiezen pas enkele weken 
voor de schoolactiviteit om hulp te vragen. U ontvangt hiervoor een bericht via het ouderportaal. 



 

Kinderpostzegelactie  
Tijdens de Kinderpostzegelactie 2022, van 28 september t/m 5 oktober, zetten basisscholieren zich in 
om andere kinderen te helpen: Samen maken we het verschil! Alvast bedankt voor uw bijdrage. 
 

Wij zijn Kinderpostzegels. Dé goede doelen organisatie van en door 
kinderen. We bieden prikkelende programma’s, werven fondsen om deze 
te ontwikkelen en maken het mogelijk dat kinderen elkaar helpen. We zetten 
gelijke kinderkansen op de kaart. Bij iedereen. Zodat aandacht en middelen 
groeien. En kinderen vrij en blij naar school kunnen gaan. Waar ze 
allemaal evenveel kansen krijgen zich te ontwikkelen.  

 

Voorstelstukje Lisanne 

Hallo allemaal, 
Vanaf komend schooljaar zal ik bij ’t Diekske de gymlessen 
gaan verzorgen. Ik zal me even voorstellen: mijn naam is 
Lisanne, ik ben 25 jaar en woon in Horst. Ik ben sinds vorig 
jaar april werkzaam bij Negen en geef gymlessen in de 
gemeenten Gennep, Bergen en Cuijk. Ook heb ik het 
afgelopen jaar een aantal naschoolse activiteiten 
georganiseerd in Bergen.  In mijn vrije tijd ben ik ook 
graag actief. Ik hou van fitnessen, wandelen met de hond 
en zwemmen. Daarnaast ga ik in de winter graag skiën of snowboarden in 
Oostenrijk. 
Ik heb er zin om nu ook bij ’t Diekske te mogen starten met de gymlessen, in een mooie nieuwe 

gymzaal. Tot snel! 😊 
 
Met sportieve groet, Lisanne Schreurs 
 

Voorstelstukje stagiaires 

Ik ben Marlon Nas, ik ben 17 jaar en ik woon in Ottersum.      
Na de zomervakantie zit ik in het 2e leerjaar van de opleiding onderwijsassistent 
op het gilde in Venray. Ik heb vorig jaar een half jaar stage gelopen op de Fontein 
in Bergen in groep 1/2, dit was ontzettend leuk en ik hoop ook dit jaar weer veel 
leuke ervaringen op te doen.   
 Vanaf 8 september begin ik met mijn stage. Dit zal dan elke donderdag en vrijdag 
zijn.    
Ik heb ontzettend veel zin in de stage en ik kijk er naar uit!    
    

Met vriendelijke groet, Marlon Nas  
 
Het voorstelstukje van onze 2e stagiaire, Juul van Braak, wordt in de volgende nieuwsbrief geplaatst. 
 

We wensen iedereen een fantastisch schooljaar!! 


