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Algemeen 
Koffie-ochtend 
Beste ouders 
Graag wil ik met jullie even m’n enthousiasme delen over de koffie-ochtend op de 
Diedeldoorn. Wij ouders waren middels een ‘real English invitation’ in de Diedelbrief van 
afgelopen maandag uitgenodigd om iets te horen over het classroom English op school. Een 
belangrijk item tegenwoordig. Al onze kinderen krijgen in de klas Engelse les, zelfs onze 
kleuters. Alle kinderen krijgen te maken met Engels via vele apps op de iPads of via een 
simpel you-tube kanaal. Het Platvorm Onderwijs 2032 heeft ook een eindadvies 
gepresenteerd waarin Engels een belangrijke rol speelt.  
Juf Dorien heeft afgelopen donderdag uitleg gegeven over de nieuw geïntroduceerde 
Engelse methode `Big English`op de Diedeldoorn. Ontzettend leuk om te zien en te horen 
wat onze kinderen nu eigenlijk aan Engels onderwijs krijgen. De methode is internationaal 
zodat er geen enkel risico is dat onderwerpen toch Nederlands benaderd worden. Dat 
maakte mij wel bewust van het feit dat onze kinderen toch een heel andere toekomst 
tegemoet gaan, dan hoe onze ‘toekomst’ als volwassene nu is.   
Ik heb weer heel veel geleerd van deze ochtend en het leuke eraan is dat ik mijn kinderen 
gerichter vragen kan stellen als zij vertellen dat ze Engels hebben gehad op school. Nu kan 
ik bijvoorbeeld vragen of ze een liedje voor me willen zingen in het Engels, of een spelletje 
dat in de klas in het Engels wordt gespeeld, ook thuis kunnen doen aan tafel. 
 
Zoals bij veel koffie-ochtenden merk ik weer op, hoeveel onze kinderen al kunnen en wat de 
mogelijkheden zijn met de iPads. Elke keer wordt een ander thema besproken waarbij 
gebruik gemaakt wordt van het digi-bord en soms de iPad.  Het is zo leuk om te zien hoe 
zoiets gaat in de klas. Wat voor onze kinderen zo vanzelfsprekend is, is voor ons als ouders 
vaak verrassend en zelfs verbazingwekkend.   
Onder het genot van een kopje koffie voel ik me iedere keer weer betrokken. Betrokken bij 
alles wat in de klas gebeurt en bij wat mijn kinderen doen en leren op school. Na iedere keer 
voel ik miij weer een beetje meer betrokken. Ik voel het enthousiasme van de leerkrachten 
en de tijd die ze aan het onderwijs van onze kinderen besteden.  
Ik hoop ook dat ik jullie een beetje geënthousiasmeerd heb om ook eens te 
komen bij een koffie-ochtend op de Diedeldoorn!  
 
Groetjes van Eline Gordijn, moeder van Casper, Tessa en Inge Flach 
 
 
 

Regel van de 

Week 

 

Iedereen hoort 

erbij! 
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Korfbaltoernooi 2016  
Ook dit jaar weer het Korfbaltoernooi EKC 2000. Inschrijving is mogelijk voor alle 
leerlingen van de groepen  3 t/m 8. Het Korfbaltoernooi wordt gehouden op het 
korfbalveld aan het Zwanenveld in de wijk De Rietlanden. Graag aanmelden via 
het antwoordstrookje   en uiterlijk voor vrijdag 12 februari 2016 inleveren bij de 
leerkracht. Verdere mededelingen komen te zijner tijd.   
Maandag 23 mei voor groep 3 en 4 van 18.00 – 20.00 uur (geen finale)   
Dinsdag 24 mei en woensdag 25 mei voorrondes voor groep 5 en 6 van 18.00 – 
20.00 uur   
Op donderdag  26 mei vindt de finale plaats voor de teams van de groepen 5 en 6 die in de 
voorrondes als eerste in de poule geëindigd zijn. Ook van 18.00 – 20.00uur.   
Donderdag 26 mei voorrondes en finale groep 7 en 8 van 18.00 – 20.00uur   
De nummers 1 en 2 van de finales worden opgegeven voor het Schoolkorfbaltoernooi van 
Groningen en Drenthe in Roden.   
 

Sporttoernooien Brede School 
Afgelopen week zijn er door het Brede School Sportteam en de Buurtsportcoach flyers 
uitgedeeld voor sporttoernooien van de Brede School.  
- Op maandag 29 februari (voorjaarsvakantie) wordt er voor groep 3 & 4 een 

knotshockeytoernooi gehouden in Sporthal Veenoord.  
- Op woensdag 2 maart wordt er voor de kinderen uit groep 5 t/m 8 een 

basketbaltoernooitje gehouden i.s.m. basketbalvereniging De Mustangs in de 
gymzalen in de Rietlanden.  

- Op Goede Vrijdag 25 maart wordt weer het Brede School-Zaalvoetbaltoernooi voor 
groep 3 & 4 gehouden in Sporthal Schoonebeek.  

Voor al deze activiteiten kunnen teams van 4-6 kinderen worden opgegeven. De gegevens 
hiervoor (teamnaam, school, mailadres ouder, en de namen van de spelers) kunnen hiervoor 
worden gemaild naar Matthias Zweers (M.Zweers@emmen.nl).  Zou u uw zoon/dochter 
hierbij waar nodig willen helpen om hun team hiervoor aan te melden? We hopen weer op 
veel deelname uit de Rietlanden bij deze toernooien! 
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Info  groep 7 
Gevangenismuseum   
Dinsdag 9 februari a.s. gaat groep 7 naar het Gevangenismuseum in Veenhuizen. 
Het programma “De Bajesbag” gaat over de Nederlandse geschiedenis van misdaad en straf 
van 1600 tot nu. De kinderen van groep 7 moeten dan ook om 8.10 uur uiterlijk op school 
aanwezig zijn. We vertrekken met de bus om 8.20 uur. De kinderen nemen één rugzak mee 
met fruit en lunch.   
 

Jarigen 
Groep 1:  09-02 Chayenna Gerdes 

Groep 5/6 10-02 Luca de Jonge; 11-02 Nienke ter Stege 
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