
 

                                                                                                                                           

Wist u dat: 
…. we genoten hebben van het bezoek van Sinterklaas en zijn pieten 
... er in groep 6 t/m 8 prachtige surprises uitgepakt zijn 
... alle kinderen heerlijk gesmuld hebben van het kerstdiner 
... we iedereen bedanken voor de grote inzet om dit alles mogelijk te maken                     
... wij iedereen fijne feestdagen wensen! 

 

Welkom 

Op maandag 30 januari komt Yara Swertz bij ons op school in groep 1 van juf 
Sandra en juf Fleur. Wij wensen haar een fijne tijd toe bij ons op ’t Diekske. 

 
 

Jarig 
Op 9 januari is juf Fleur jarig. Alvast van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst. 

 

Extra studiedag 

Dit schooljaar wordt het team tijdens 2 studiedagen geschoold in 'Close Reading', een manier om 
begrijpend luisteren en lezen aan te bieden. Annemarieke Kool, werkzaam bij onderwijsadviesbureau 
Expertis, verzorgt de scholing. Tevens legt zij na elke studiedag een klassenbezoek af om te kijken 
hoe het geleerde in de praktijk wordt toegepast. Op de studiedag van 15 december stond er ook een 
scholingsmoment op het programma. Helaas kon Annemarieke hier, vanwege ziekteverlof, niet bij 
aanwezig zijn. Vandaar dat we een nieuwe datum hebben gepland en wel op vrijdag 17 maart. 
Concreet betekent dit dat alle kinderen vrijdag 17 maart vrij zijn en de leerkrachten de scholing 
volgen. 

 

Berichtjes van Pastoor Blom 
1 Januari zijn álle kinderen welkom in de kerk! 
Zeer typisch in deze streek is de rondgang op nieuwjaarsdag om iedereen een zalig nieuwjaar te 
wensen. Besef hoe bijzonder dit is omdat in de omliggende gebieden dit gebruik onbekend is; des te 
belangrijker om het te behouden! Om 10.00 uur willen we álle kinderen met hun ouders welkom 
heten voor een kwartiertje in de kerk. We zullen een paar wensjes uitspreken voor het nieuwe jaar, 
we steken een kaarsje op en het kinderkoor zal een paar liedjes zingen. Elk kind ontvangt het eerste 
zakje snoep en daarna begint de ronde door het dorp. 
  
8 januari gezinsmis en nieuwjaarsreceptie 
Op 8 januari om 09.30 uur vieren we het feest van Drie Koningen. Speciaal willen we de kinderen met 
hun ouders uitnodigen om dit samen met ons te vieren. Natuurlijk is iedereen welkom! Na de Mis is 
er nog een samenzijn om elkaar een gezegend nieuwjaar toe te wensen.  
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Wij wensen iedereen een heel fijne 

vakantie en zien jullie graag terug in 

het nieuwe jaar! 

 

Team ‘t  Diekske 


