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Agenda 

Woensdag 20 april OV-vergadering 

Donderdag 21 april Inloopochtend 8.30 – 9.30 uur 

Vrijdagochtend 22 april Koningsspelen, groep 1 ook naar school 

Woensdag 27 april Koningsdag, alle kinderen vrij 

Maandag 2 t/m maandag 16 mei Meivakantie (incl. 2e Pinksterdag) 

 

Nieuws van de directie 
OMRUILACTIE ADAPTERS IPADS 
 
Beste ouders/ verzorgers,  
Apple heeft een omruilprogramma voor defecte adapters die tussen 2003 en 2015 gemaakt 
zijn.  
Er is een probleem met de stekker. Volgens Apple kunnen de op elkaar klikbare delen 
afbreken, met mogelijk een elektrische schok tot gevolg.  
 
Deze omruilactie van Primenius geldt alleen voor de iPads die via de stichting zijn 
aangekocht.  
Het gaat dan om iPad die is gekocht via de EDU store van Infotheek of via de betaalregeling 
van Primenius. Deze service biedt de stichting eenmalig aan op iedere school. 
 
De adapters van IPads die niet via de stichting zijn aangeschaft worden niet omgeruild door 
Primenius. Hiervoor verwijzen we u naar de website van Apple. 
www.apple.com/nl/support/ac-wallplug-adapter/. Op deze website staat aanvullende 
informatie.  
 
De omruilactie is voor uw school ingepland op donderdag 21 april van 08.15u. tot 9.00u, 
zorg ervoor dat uw zoon/dochter deze dag de adapter mee heeft naar school. De adapter 
kan bij Elise omgeruild worden. 
Zoals gezegd is dit een eenmalige service.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
ICT  
Primenius  
 

Regel van de 

Week 

 

We lopen rustig 

in de gang! 

http://www.diedeldoorn.nl/
http://www.apple.com/nl/support/ac-wallplug-adapter/
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Aanwezigheid directie 
Vanaf april ben ik één dag per week werkzaam als cultuurcoördinator voor onze stichting 
Primenius. Dit betekent dat ik op maandag t/m donderdag op de Diedeldoorn werk. 
 
Met vriendelijke groet, 
Margriet Platzer-Maarsingh 
 
 
Conferentie “Early English: Beyond Borders!” 
Het team heeft woensdag 6 april de Conferentie "Early English: Beyond Borders!"  bezocht. 
Deze conferentie stond in het teken van internationalisering in het basisonderwijs.  
Internationaliseren in ons onderwijs is samen met de kinderen 'over grenzen heenkijken' 
zodat hun wereld wordt vergroot. 
Door kinderen op jongen leeftijd te laten kennismaken met de internationale en interculturele 
samenleving krijgen zij een breder perspectief en worden ze toegerust op het functioneren in 
deze samenleving. Kennis van vreemde talen opent de deur naar andere landen en is een 
basisvoorwaarde voor een goede en effectieve omgang met andere culturen.  
 
Op onze school hebben wij een beleidsplan internationalisering ‘In English 
please’ met daarin omschreven onze visie, missie en doelen (2014-2018). 
Vanaf 2014 hebben wij al een mooie stappen gezet, een paar voorbeelden:  
- vanaf groep 1 wordt 1 uur per week Engels gegeven 
- doorgaande lijn in aanbod vanaf groep 1 t/m groep 8 
- samenwerking met het Carmelcollege  
- dit schooljaar een cursus Classroom English voor alle teamleden. 
De komende periode ontwikkelen we ons verder met als doel het 
kwaliteitskeurmerk vvto (vroeg vreemde talenonderwijs) van Early Bird mogen 
ontvangen. 
Naast het geven van Engels vanaf de kleutergroepen, willen we ook meer gaan 
samenwerken met scholen in het buitenland. 
Zo krijgen we dinsdag bezoek van studenten uit Indonesië.  
 
Groep 5/6 is vorige week voorzichtig gestart "Beyond borders" van Nederland. Ze werken 
namelijk de komende 2 maanden mee aan een eTwinningproject; "In the cafe" 
Er doen meerdere scholen mee aan dit project; Slowakije, Turkije, Oekraine, Polen en 
Armenië. 
Doel van dit project is dat leerlingen zichzelf kunnen voorstellen in het Engels, kunnen 
vertellen wat hun favoriete eten is en hoe je dit gerecht moet maken. Uiteindelijk is het de 
bedoeling dat leerlingen in een video fragment dit in het Engels gaan presenteren voor de 
andere scholen. Alle foto's, video's en recepten worden online gedeeld in hun beveiligde 
"twinspace" die ze met de partnerscholen delen. Zo kan groep 5/6 ook de voortgang van de 
andere scholen volgen.  
 
Mooie ontwikkelingen! We houden u graag op de hoogte! 
 
Dorien Haaima-Franken 
Groepsleerkracht groep 5/6 

http://www.diedeldoorn.nl/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJqdaVwIbMAhXFYA8KHbguC4EQjRwIBw&url=https://www.epnuffic.nl/nieuws/agenda/evenementen-in-nederland/early-english-beyond-borders&psig=AFQjCNGMqlumB6wkswjNTK-7Rxg11SnKYQ&ust=1460461223434305
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Algemeen 
Koningsdag 

Vrijdag a.s., 22 april, vieren wij Koningsdag op school. We 
beginnen met een Koningsontbijt in de eigen groep. Wil iedereen 
bord, beker en bestek, voorzien van naam, meenemen?! Ook 
groep 1 gaat deze ochtend naar school. 
 
 
 

 
Straatvoetbaltoernooi 
Het team van De Diedelknallers van groep 5/6 was helemaal klaar voor het 
straatvoetbaltoernooi op woensdagmiddag, 13 april. Ze hebben zich in de kwartfinale 
geplaatst en heel goed gestreden!! Maar ze hebben vooral erg veel lol met elkaar gehad!! 
 

Info  groepen 
Fietscontrole 2016 voor de groepen 5 t/m 8 
Dinsdag 19 april houdt Veilig Verkeer Nederland de jaarlijkse fietsenkeuring bij ons op 
school.  
Misschien kunt u de fiets van uw kind thuis alvast even controleren? Vooral de remmen 
moeten goed zijn, anders wordt de fiets afgekeurd. We hopen op een mooi aantal 
goedgekeurde en veilige fietsen. Onderaan de Diedelbrief is de Fietscontrolekaart 
toegevoegd.  
 

Jarigen 
Groep 6/7: 23-04 Mark-Jan Kooi 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.diedeldoorn.nl/
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://bin617-01.website-voetbal.nl/sites/voetbal.nl/files/imagecache/nieuws-artikel-image-680-368/verjaardag_9_3.jpg&imgrefurl=http://junioren.voetbal.nl/article/next/30790&docid=dOMl0oO28fsifM&tbnid=jDw8fvyFi-TGIM:&w=680&h=368&hl=nl&bih=845&biw=1164&ved=0ahUKEwi7mJim0JfMAhVGWRQKHRkPCocQxiAIAg&iact=c&ictx=1
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.rkav-volendam.nl/resources/uploads/news/2015-16/images/big_koningsdag_1.jpg&imgrefurl=http://www.rkav-volendam.nl/nieuws/item/koningsdag-2016-bij-rkav-volendam&docid=6NG7OlJ6LHAs4M&tbnid=j7kcupYNs-O37M:&w=640&h=427&hl=nl&bih=845&biw=1164&ved=0ahUKEwjGjKfe0JfMAhUEOBQKHW1IDhQQxiAIAg&iact=c&ictx=1


 

 

 

 

 

 
Neem de tijd 
Ouderbrief bij Trefwoord, jaargang 21, aflevering 4, thema 1  

In de weken van 25 april tot 20 mei nemen we op school twee weken de tijd 

voor het Trefwoord-thema “Neem de tijd”. De andere weken nemen/maken de 

kinderen met u thuis tijd vrij voor feesten of herdenkingen als Koningsdag, 4 en 5 mei, Hemelvaart en 

Pinksteren.  

Tijd is belangrijk en bepaalt ons leven. Ook voor kinderen: zo gauw ze klok kunnen kijken ontstaat er 

een besef van ‘zo laat moet ik op school zijn’, ‘zo laat eten we’, ‘zo laat ga ik naar mijn vriendje’. Het lijkt 

soms wel of alles om tijd draait. Gek genoeg lijkt tijd ‘tegelijkertijd’ de laatste tijd helemaal niet zo 

belangrijk te zijn nu we 24/7 bereikbaar zijn, continu, alsof tijd niet meer bestaat. En dat ontregelt ons 

leven. We vergeten hoe belangrijk het is om ergens de tijd voor te nemen. 

Reden genoeg om met kinderen eens na te denken over de tijd, over ónze tijd, én over de tijd voor en 

na ons: de ‘geschiedenis-tijd’. 

De kinderen staan stil bij de wijze uitspraak “Voor alles is er een tijd” uit 

het bijbelboek Prediker. Ze lopen de momenten langs die onze tijd en 

aandacht verdienen.  

In de onderbouw beginnen de kinderen in de klokkenwinkel en denken na 

over ‘Alles op zijn tijd’: over de tijd voor slapen en de tijd voor spelen; voor 

ruzie en voor vrede; tijd om te denken en te doen; om te lachen en te 

huilen; om te scheuren en te naaien; om te bouwen en te slopen; om te 

zwijgen en te praten; om te planten en te plukken. De verhalen van 

Hemelvaart en Pinksteren worden hiermee verbonden. 

In midden- en bovenbouw komen de tijden uit Prediker als volgt langs:  

 Neem de tijd om ‘te vieren en te rouwen’, bv. rond 4-5 mei een tijdje 

stilstaan bij de geschiedenis van oorlog en bevrijding.  

 Neem de tijd om ‘vast te houden en los te laten’, waarbij het verhaal 

Hemelvaart past, als de leerlingen Jezus zien verdwijnen.  

 Heb tijd om ‘te ontvlammen en te verkillen’, om ergens enthousiast 

voor te worden, zoals met Pinksteren als de Geest weer opvlamt.  

 Er is een tijd ‘om te scheuren en te herstellen’: kinderen denken na 

over hoe iets kapot kan gaan, maar daarna weer hersteld kan worden. 

 En in deze meimaand wordt het tijd om ‘te planten en te rooien’, d.w.z. 

je moet nu planten, want hoe kun anders straks oogsten of rooien. 

 En er is ‘een tijd van komen en een tijd van gaan’: hoe leuk is het om een tijdje vol spanning en 

plezier naar iets toe te leven en hoe is het daarna als iets moois weer voorbij is. 

Tot slot overwegen de kinderen wat die tijd en de klok voor ons betekent en hoe we de tijd die ons 

gegeven is het best kunnen gebruiken… om geen tijd te kort te komen. Daarvoor nemen we de tijd. 

 

  
 

 Trefwoord 2015-2016 afl. 4 thema Neem de tijd Ouderbrief  / onderwijsbureau meppel/TK 

 

 

http://www.trefwoorddigitaal.nl/


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ww.avondvierdaagse-emmen.nl  
Hallo ouders en kinderen,  
In week 22 (30 mei t/m 3 juni) begint de avond-4-daagse weer. Vorig 
jaar heeft een hele enthousiaste groep kinderen uit verschillende 
groepen meegelopen. Daarom willen we het dit jaar weer organiseren 
en alle kinderen, leerkrachten en ouders uitnodigen om mee te doen!  
We starten om 18.00 uur bij het Sportpark aan de Oude 
Roswinkelerweg van VV Drenthina. Ieder kind loopt mee onder 
begeleiding van eigen ouder/verzorger. We lopen samen 5 kilometer 
op maan-, dins-, donder- en vrijdag.   De kosten voor meelopen 
bedragen €5.50 (dat is €4.50 voor 4 avonden lopen/medaille en €1 
voor wat te eten en te drinken onderweg).  
Je kunt je op school opgeven op donderdagochtend 28 april, vrijdagochtend 29 april of 
dinsdagochtend 17 mei bij Roelie (moeder van Bjorn groep 6) en Marianne (moeder van Iris 
groep 6). Deze zijn dan van 8.15 tot 8.45 uur aanwezig bij de tafels in de hal bij groep 8. 
Lever onderstaand ingevuld formulier in en sluit geld bij in gesloten envelop.  
NB! Ook zoeken we ouders die de drinkpost willen bemannen. Heb je daar zin in, laat dan 
even weten welke avonden je beschikbaar bent. Vermeld dit onderaan het formulier.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Naam kind Groep Loopt mee voor 

de hoeveelste 

keer? 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

   

Naam ouder beschikbaar voor drinkpost: 

 

 

 

Beschikbaar op 

Ma/di/do/vrijdag avond 

 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.diedeldoorn-skod.nl/uploads/fotoalbum/origineel/Foto650-V4CABQ76_1401099730.jpg

