
 

 

Wist u dat: 
…. Robyn (groep 8) en Indy (groep 7) na de herfstvakantie gestart zijn op De Klimop in Bergen 
... wij hen een hele fijne tijd wensen op hun nieuwe school! 
... de bieb de komende 4 weken alleen op maandagmiddag geopend is 
... dit te maken heeft met de talentmiddagen die op donderdag worden gehouden 
... tot 28 november alle kinderen op maandagmiddag een boek uit mogen zoeken 
 

Welkom 

Vorige maand is Saar Peters in groep 1/2 van juf Sandra en Fleur begonnen.  
Wij wensen haar een fijne tijd toe bij ons op ’t Diekske. 
 

Jarig 
Op 11 november is meester  Michel jarig en weet hij eindelijk waar hij de mosterd moet halen .  
Alvast van harte gefeliciteerd Abraham en een hele fijne dag gewenst! 
 

Talentmiddagen 
‘Leer zoals je bent, ontdek je talent’ dat is de slogan van basisschool ’t Diekske. 
 

In het schooljaar 2019-2020 zijn we begonnen met talentmiddagen. De leerlingen mochten een aantal 
weken op de vrijdagmiddag aan een talent ruiken. Een geweldig succes! Voor de leerkrachten om de 
leerlingen op een andere manier aan het werk te zien, voor de ouders, om trots te zijn op het talent 
van hun zoon of dochter en voor de leerlingen om hun talenten te ontdekken. 
 

In het schooljaar 2022-2023 gaan we wederom starten met de talentmiddagen. Dit keer in een iets 
andere vorm. De meeste activiteiten worden namelijk gegeven door de leerkrachten zelf én alle 
kinderen nemen aan alle onderdelen deel.  
 

De volgende onderdelen komen aan bod:  
Groep 7/8  basketbal (Cougars uit Gennep) en een flipperkast maken  
Groep 4/5/6  creatief, koken, Yoga (Kirsten Overdijk) en techniek /proefjes 
Groep 1/2/3  koken, ict, creatief met herfst en sport 
 

De workshops vinden plaats op 4 opeenvolgende donderdagmiddagen, startend op donderdag 3 
november. Ze beginnen om 12.30u en duren tot 13.45u. Hierna gaan de kinderen naar hun eigen klas. 
Foto’s van de verschillende activiteiten vindt u op het ouderportaal.  
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Week van de Mediawijsheid  
Scrollen, liken, appen, swipen, streamen, gamen en subscriben: online media zijn tegenwoordig 
onlosmakelijk verbonden met het offline leven. Ook onze jeugd schakelt van ervaringen op het scherm 
naar de wereld om hen heen, en weer terug. Om contact te maken en op de hoogte te blijven. Om te 
leren of te ontspannen. Alleen maar leuk? Of niet? Veel opvoedvragen van ouders gaan over het 
mediagebruik van kinderen. Hoe zorg je ervoor dat het mediagebruik van je kind(eren) leuk én veilig 
is? Op www.mediawijsheid.nl/ouders vind je tips en links naar betrouwbare partijen.  
 

Tijdens de Week van de Mediawijsheid (4 t/m 11 november) besteden we in groep 6, 7 en 8 ook 
aandacht aan mediawijsheid. 
 

Vervanging 
Bij afwezigheid van de leerkracht doen we een beroep op de Vervangerspool. De vraag blijkt op dit 
moment echter veel groter dan het aanbod, waardoor het niet gemakkelijk is om vervangingen in te 
vullen. Indien er geen vervanger beschikbaar is, kijken we of er intern mogelijkheden zijn. Zo heeft juf 
Christianne en juf Mariska dit schooljaar al een aantal dagen extra gewerkt. Is er geen goede oplossing 
mogelijk, zien we ons genoodzaakt aan de ouders van de betreffende groep te vragen de kinderen 
thuis te laten. Dit kan zelfs betekenen dat u ’s morgens via het ouderportaal een bericht van school 
ontvangt. Uiteraard hopen we dit laatste te kunnen voorkomen. Mocht het voorkomen, waarderen we 
uw begrip en medewerking in deze. 
 

Mocht u een onderwijsbevoegdheid hebben en (in geval van nood) bereid zijn op onze school te 
vervangen, horen wij het graag. U kunt dit laten weten door via het ouderportaal een bericht te sturen 
naar Marcella.    
 

Burgemeestersontbijt 
Van elke basisschool in de gemeente Bergen mogen er vier kinderen uit groep 7 en 8 deelnemen aan 
het burgemeestersontbijt. Deze vindt plaats in het gemeentehuis, op vrijdag 11 november. Tijdens het 
ontbijt mogen de kinderen vragen stellen aan de burgemeester. Op deze wijze wordt het belang van 
een gezond ontbijt bij alle kinderen onder de aandacht gebracht. Vanuit onze school zullen de vier 
groepsvertegenwoordigers uit de leerlingenraad deelnemen. 
 

AVG toestemmingsformulier   
De afgelopen jaren heeft u vast wel gehoord van AVG (Algemene verordening gegevensbescherming). 
Wij als school zijn uiteraard verplicht om ons aan deze regels te houden. We willen u daarom vragen 
het toestemmingsformulier AVG op het ouderportaal na te kijken, voor uw kind of kinderen. Dit 
formulier staat in de module ‘intekenen’ en dan vervolgens het kopje ‘toestemmingsformulieren’. U 
kunt u dit formulier ten alle tijden wijzigen. U bent hier zelf verantwoordelijk voor.   
 

 

 

 



 

Voorstelstukje stagiaires 

 
Groep 4-5 
Ik ben Neele Teerling en ik ben 17 jaar oud. Ik woon in Gennep samen met mijn 
vader, moeder en mijn oudere zus. Mijn hobby is volleyballen, dit doe ik 3 keer 
per week bij Flamingo’s ‘56 in Gennep. In mijn vrije tijd vind ik het heel erg leuk 
om dingen met vriendinnen te doen, zoals afspreken, naar de stad gaan en 
ergens gaan lunchen. Ik zit nu op Gilde Opleidingen in Venray in het eerste jaar. 
Daar volg ik de opleiding onderwijsassistent. Ik kijk er erg naar uit om jullie 
allemaal te leren kennen en stage te komen lopen. Groetjes, Neele Teerling 
 

 
Groep 6-7 
Mijn naam is Cristiano ik ben 16 jaar oud en ik kom uit Venray. Mijn hobby's 
zijn Spelletjes spelen, buitenspelen en fietsen. Ik verheug me erg veel om 
bij jullie in de klas stage te lopen. Ik werk verder ook in de Jumbo en zit op 
school op Gilde Opleidingen. Dit ben ik! Ik was op vakantie in de bergen in 
Polen. ik heb ook Poolse afkomst. Ik hoop jullie snel te zien.  Tot dan!!!! 
 
 


