
 

                                                                                                                                           

Wist u dat: 
….  juf Marye op dinsdag 22 november bevallen is van haar zoon Juul 
…. wij de trotse papa, mama en grote zus van harte feliciteren en samen 
     al het geluk toewensen! 
…. we op woensdag 30 november en donderdag 15 december een studiedag hebben en 
     alle kinderen dan VRIJ zijn 
…. wij Sinterklaas op maandag 5 december op school verwachten 
…. u die dag om 11.00 uur van harte welkom bent bij de ontvangst op het schoolplein  
…. we op donderdag 22 december een kerstdiner houden van 17.00 -18.15 uur 
…. via het ouderportaal binnenkort nadere informatie volgt over het kerstdiner 
…  op vrijdag 23 december de school om 12.00 uur uit is en de kerstvakantie dan begint 
.… er op maandag 9 januari weer een luizencontrole plaatsvindt.  

 

Welkom 

Op 12 december komen de broertjes Daan en Teun Coenen bij ons op school. Zij 
verhuizen binnenkort naar Afferden en zitten momenteel nog op de Grote Lier in 
Molenhoek op school. Daan komt in groep 4/5 bij juf Mariska en meester Julian en Teun 
begint in  groep 1/2 bij juf Sandra en Juf Fleur. Wij wensen hen een hele fijne schooltijd! 
 

Jarig 
Deze maand zijn Wendy, (schoonmaak, 3-12), Lia (conciërge,14-12) en juf Marye (23-12) 
jarig.  Alvast van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst!  

 

Sinterklaasfeest  

Wat fijn dat Sinterklaas en zijn Pieten weer in ons land zijn! Voor de kinderen een 
spannende en leuke periode! Uiteraard besteden we ook op onze school volop 
aandacht aan het sinterklaasfeest. Dit doen we door het volgen van het 
Sinterklaasjournaal, het zingen van liedjes, het spelen en werken rondom het 
thema en de Pietenmiddag. Daarnaast zijn in groep 6 t/m 8 lootjes getrokken en 

wordt er thuis gewerkt aan het maken van een surprise.  Op maandag 5 december hopen we 
Sinterklaas rond 11.00 uur te mogen verwelkomen op onze school.  U bent van harte welkom bij het 
ontvangst op het schoolplein aanwezig te zijn. We wensen u allen een sfeervol sinterklaasfeest toe!  

 

Kerstfeest                                                                                            

Dit jaar houden we weer een gezellig kerstdiner op donderdag 22 december van 17.00 -18.15 uur. 
Binnenkort ontvangt u hierover verdere informatie via het ouderportaal. Op vrijdag 23 december zijn 
er optredens van alle groepen voor alle groepen. De school is om 12.00 uur uit, waarna de 
kerstvakantie begint. 
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Talentenmiddagen 2022 
Op donderdag 24 november zijn de talentmiddagen op ’t Diekske afgesloten. De werkgroep kijkt terug 
op een aantal geslaagde middagen. In vergelijking met andere jaren was de opzet deze keer iets 
anders. De kinderen werden namelijk ingedeeld bij leeftijdsgenootjes en de leerkrachten verzorgden 
de activiteiten. Verder kregen de kinderen meerdere talenten aangeboden. Voor ons gevoel gaf dit 
rust (de groepen waren kleiner) en voor de werkgroep was het makkelijker te organiseren. Alle ouders 
die geholpen hebben, heel veel dank. 
Onze missie ‘Leer zoals je bent, ontdek je talent!’ hebben de kinderen in ieder geval weer mogen 
ervaren.  
 
Flipperkast maken 
We moesten van een houten plank (van A4-formaat) een flipperkast maken. Dat deden we zo: we 
moesten een plattegrond van waar we de spijkers  moesten slaan. En daarna moesten we de elastiekjes 
om de spijkers heen doen. Dan het houten plankje verven en dan was hij klaar! Ze zijn allemaal prachtig 
geworden. Dankjewel hulp-ouders voor jullie fantastische hulp! 
 
Basketballessen 
We kregen de lessen van Nicolai, een ervaren basketbaltrainer. De eerste week was het vooral 
oefeningen doen. Op het einde mochten we natuurlijk wel een wedstrijdje doen. De tweede week was 
het iets minder oefeningen doen en iets meer wedstrijden. Nicolai zei aan het einde van de tweede 
les: ‘De eerste 4 weken proefles zijn gratis. Het is in Gennep, Pica Mare 2.’ Dus als het u wat lijkt, ga 
dan zeker kijken!   
Britt groep 7 & Zara groep 8 
 

basketbal 
werd les gegeven door : Nicolai 
het was in de gymzaal bij de alverman. 
was leerzaam en kreeg goed les over de basis van basketbal. partijtjes gedaan en kreeg uitleg over wat 
wel en niet mag in een basketbal wedstrijd. 
basketbal was erg leuk om te leren en om te doen. 
als je wil kan je 4 weken gratis op proefles. 
in Gennep bij de nieuwe picamare 2. 
 
Flipperkast maken 
dit was in groep ⅞ 
we moesten op een houten plak van A4-formaateen flipperkast maken. door spijkers op de zwarte 
stipjes te slaan. en daarna elastiekjes om de spijkers 
heen binden. zodat er een rand kwam. in de flipperkast maakte je nog obstakels zodat de knikker niet 
gelijk naar beneden viel. daarna als je wou kon je nog de plank verven en pijlen op zetten. de flipperkast 
maken was super leuk om te doen 
Farah groep 7 en Veerle groep 8 

 



 

Voorstelstukje stagiaires 

 
Hallo allemaal,  
 
Ik ben Leene van Neer, ik ben 18 jaar en ik woon in Venlo. Ik zit 
momenteel in het eerste jaar van de Pabo in Nijmegen en ik kom 
vanaf 14 november 2 dagen per week stage lopen in groep 7-8 bij 
meester Michel. Ik heb er erg veel zin in. Tot dan! Groetjes Leene 
 
 
 
 
 
Hallo allemaal ik ben Ronja,  

 
Sinds dit jaar ben ik begonnen aan de pabo in Nijmegen op de Han. Ik ben 
18 jaar en woon nog lekker thuis in het mooie Arcen met mijn twee 
jongere zusjes. In het weekend geef ik leiding bij de scouting en breng ik 
pannenkoeken rond in de horeca. Voor de rest lees ik graag boeken, teken 
ik of doe ik iets met vrienden.  

 

 

Kerstpakketten 

Ook dit jaar organiseert Melissa Epskamp (moeder van Lars en Sanne) 
de actie “Kerstpakketten Maasduinen". Wij willen haar graag, samen 
met u, helpen bij haar project en zamelen op school producten in. Uw 
kind mag vanaf dinsdag 6 december iets meenemen om te doneren. 
Help jij ook mee? 

  
Melissa maakt al meer dan 5 jaar kerstpakketten voor gezinnen in de 
Gemeente Nieuw Bergen die minder te besteden hebben. Haar doel 
is om zeker 45 kerstpakketten te maken. Maar dan heeft ze wel jullie 
hulp nodig. Hoe help je mee? Kijk in je voorraadkast of je daar iets kan 

missen, het mag van alles zijn. Zolang het minstens houdbaar is tot januari 2023.  
Denk hierbij aan soep/groente in blik/pot (conserven) pasta's, kruiden, drinken, chips, koekjes, 
snoepjes, thee, koffie, wasmiddel, verzorgingsproducten enz. enz. “Als jij een boodschap doneert, 
worden er gezinnen met een mooi kerstpakket vereerd.” Je kan vanaf 6 t/m 9 december je 
boodschap(pen) doneren in de kratten op school. Namens Melissa alvast super bedankt!  
  
Ben of ken jij iemand die het niet breed heeft en wel een steuntje in de rug kan gebruiken dan mag je 
jezelf of die ander opgeven voor een kerstpakket. Dit kan nog t/m 9 december a.s. Zie hiervoor de 
Facebookpagina “Kerstpakketten Maasduinen".  



 

Luizencontrole  

Na de kerstvakantie 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.    
 
 


