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Agenda 

Woensdag 3 februari Groep 1 vrij 

Donderdag 4 februari Koffieochtend 8.30-9.30 uur 

Vrijdag 5 februari Carnaval, groep 1 ’s ochtends naar school 

 

Nieuws van de directie  
Eindadvies Platform Onderwijs 2032 
Kinderen die nu voor het eerst naar school gaan, solliciteren rond 2032 naar hun eerste 
baan. Wat moeten zij nú leren om straks een vliegende start te kunnen maken op de 
arbeidsmarkt? Welke kennis en vaardigheden hebben zij nodig om optimaal te kunnen 
functioneren in de samenleving van de toekomst? 
Het Platform Onderwijs 2032 heeft in 2015 in opdracht van de staatssecretaris van 
Onderwijs een maatschappelijke dialoog gevoerd over de inhoud van het primair en 
voortgezet onderwijs. Het doel was te komen tot een visie op de kennis en de vaardigheden 
die leerlingen moeten opdoen met het oog op (toekomstige) ontwikkelingen in de 
samenleving. 
Eind januari 2016 heeft het Platform haar eindadvies gepresenteerd.  
Het is duidelijk dat er een nieuwe koers in het onderwijs nodig is om leerlingen die nu voor 
het eerst naar school gaan de kennis en vaardigheden mee te geven die ze nodig hebben 
wanneer ze in 2032 aan hun volwassen en werkende leven beginnen.  
Het Platform onderscheidt in hun eindadvies een aantal kenmerken van gewenst toekomstig 
onderwijs, waaronder een grotere nadruk op persoonsvorming (naast kennisontwikkeling en 
maatschappelijke vorming het derde hoofddoel van het onderwijs). Met een beter evenwicht 
tussen deze doelen kan het onderwijs leerlingen begeleiden in hun ontwikkeling toto 
zelfstandige volwassenen die vaardig, waardig en aardig zijn, voor zichzelf en voor hun 
omgeving. 
Het Platform beschouwt Nederlands, Engels, rekenvaardigheid (inclusief wiskunde), digitale 
geletterdheid en burgerschap als verplichte onderdelen van het kerncurriculum. 
Dat omvat daarnaast kennis die leerlingen nodig hebben om de wereld te kunnen begrijpen 
en eraan bij te dragen. Om het onderwijs meer betekenis voor leerlingen te geven, stelt het 
Platform voor die kennis in drie leerdomeinen te clusteren: Mens & Maatschappij, Natuur en 
Technologie, Taal en Cultuur.  
Voor meer informatie: 
http://onsonderwijs2032.nl/wp-content/uploads/2016/01/Ons-Onderwijs2032-Eindadvies-
januari-2016.pdf 
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Week 
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Op tijd op school 
Het is belangrijk dat alle kinderen op tijd in de klas aanwezig zijn. 
De leerkracht begint om 8.30 uur met de les; het stoort en geeft onrust voor de héle groep, 
als er na aanvang van de lessen nog kinderen de klas binnenkomen. 
Daarom de afspraken nogmaals op een rij: 
De inloop is van 8.15 uur tot 8.25 uur (bel): u mag uw kind desgewenst tot 8.25 uur in de 
klas brengen. 
Nadat de bel is gegaan verlaten de ouders de klas en is het niet meer mogelijk uw kind in de 
klas te brengen: uw kind gaat vanaf 8.25 uur zelfstandig naar zijn/haar groep. 
NB. Als kinderen na 8.30 uur op school komen, wordt dit geregistreerd.  
Bij herhaaldelijk te laat komen zijn wij als school verplicht dit te melden bij de 
leerplichtambtenaar.  
 
Vriendelijke groet, Margriet Platzer-Maarsingh 
 
 
Coffee morning 
We'd like to invite all parents to our first English coffee morning. 
You're all welcome on thursday at 8:30am in the teachers room. 
This morning we'll tell you a little bit more about our English lessons. 
See you on thursday! 
 

Algemeen 
Derde plaats op Nederlandse kampioenschappen 
Sarah van Beilen (oud leerling) is zondag 24 januari derde van Nederland geworden op de 
60m horde.n In een prachtige tijd van 9.53 seconden kwam ze op het podium met een 
bronzen medaille. Sarah is een atlete van EAC de Sperwers uit Emmen en zij zit sinds 
afgelopen jaar op de Sportschool in Zwolle (CSE, Centre voor Sport&Education) waar ze 
’s morgens sport en ’s middags les krijgt. 
 

 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.diedeldoorn.nl/


 
 

 
Website school: www.diedeldoorn.nl  tel: 0591-632020 

Jaargang: 28         Nummer: 21         1 februari 2016 

         Redactie Diedelbrief: diedeldoorn@hotmail.com              E-mail school: diedeldoorn@primenius.nl     

 

Info  groepen  
Groep 2 
In onze groep zijn we bezig met het leren strikken van veters. 
We oefenen tijdens de werkmomenten in de groep en bijvoorbeeld als we naar de speelzaal 
gaan en onze schoenen wisselen voor de gymschoenen.  
Als de kinderen hier ook thuis mee gaan oefenen, kunnen we vast en zeker binnenkort de 
veterstrikdiploma’s uitdelen. 
 
Film Festival voor groep 7  
Op dinsdag 2 februari a.s. vindt het Soroptimist Film Festival voor kinderen plaats in Utopolis 
Emmen. "Rafiki" is een Noorse film over de Rechten van het kind. Wij gaan met groep 7 op 
de fiets naar Utopolis.   
 

Jarigen 
Groep 1: 05-02 Bo-Mae Vogelvanger 

Groep 2: 29-01 Vera den Hamer, 29-01 Tim Salomons, 01-02 Kars Wever, 04-02 

Zoë Eissing 
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