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Agenda 

Woensdag 27 april Koningsdag, alle kinderen vrij 

Donderdag 28 en vrijdag 29 april Inschrijving avond-4-daagse 8.15 -8.45 uur 

Maandag 2 mei t/m vrijdag 13 mei Mei-vakantie 

Woensdag 4 mei Juf Wendy jarig 

Vrijdag 6 mei Juf Dorien jarig 

Maandag 16 mei Pinksteren alle kinderen vrij 

Dinsdag 17 mei Diedelbrief 
Inschrijving avond-4-daagse 8.15 – 8.45 uur 

Woensdag 18 mei Luizencontrole 

 

Nieuws van de directie 
Basisvoorwaarden gebruik iPad op school  
Beheersysteem Meraki  
Het beheersysteem Meraki moet op de iPad geïnstalleerd zijn.  
Het beheer zorgt ervoor dat de juiste (netwerk)instellingen (automatisch op het WiFi), 
websites en apps aan de iPad toegevoegd kunnen worden.  
Let wel op: Bij het installeren van apps krijgt het beheer regelmatig de melding dat de iPad 
vol is. Dat is voor de continuïteit van het onderwijs niet gewenst.  
Het beheer kan, indien nodig, apps verwijderen om ruimte te maken voor school-apps.  
 
Schade of defecten iPad  
Via het webformulier op de site van de Stichting, http://www.primenius.nl/ipad/schade, 
kunnen schades of defecten gemeld worden. De oplader en de hoes vallen niet onder de 
garantie.  
Voor vragen kunt u contact opnemen met:  
0597-743100 iPad service of info@primenius.nl  
 
iPad opladen  
Zorg dat de iPad genoeg opgeladen is aan het begin van de schooldag. Behalve dat de 
leerling tijdens het opladen niet met de iPad kan werken hebben we beperkte mogelijkheden 
om de iPad op te laden.  
 
 
 

Regel van de 

Week 

 

Jas 

ophangen! 
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Opschonen  
Wis regelmatig de geschiedenis en websitedata (cookies e.d.)  
Ga hiervoor naar Instellingen > Safari > geavanceerd (helemaal onderaan) > 
Websitedata > Verwijder alle websitedata  
Ga terug naar Safari > Wis geschiedenis en websitedata  
 
Systeemupdate  
Zorg dat de iPad up-to-date is. U krijgt een melding (Instellingen > Algemeen > Software 
update) als er een update is. Deze kunt u thuis uitvoeren. 
 
 

Algemeen 
Korfbaltoernooi 2016   
Voor het Korfbaltoernooi hebben leerlingen van groep 3 t/m 8 zich opgegeven. Binnenkort 
krijgen we het programma en de speeltijden. De kinderen die mee doen krijgen dit schema 
dan ook. Wij zijn nog op zoek naar 1 of 2 leerlingen. Wie wil nog meedoen in het team van 
groep 3/4 of in de teams van groep 5/6? Graag even doorgeven aan juf Karen.  
Het Korfbaltoernooi wordt gehouden op het korfbalveld aan het Zwanenveld in de wijk De 
Rietlanden.   
Maandag 23 mei voor groep 3 en 4 van 18.00 – 20.00 uur (geen finale)   
Dinsdag 24 mei of 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.   
 

Info groepen  
VVN fietsenkeuring voor de fietsen van groep 5 t/m 8   
Op dinsdag 19 april vond de fietsenkeuring plaats. Van de leerlingen uit de groepen 5 t/m 8, 
werden 73 fietsen ter keuring aangeboden. Er werd niet alleen gekeken naar de wettelijke 
eisen, waaraan een fiets moet voldoen, maar ook naar de staat van de fiets, zoals speling op 
het balhoofd, trapas of een gevaarlijke standaard of pedalen. Op de VVN fietscontrolekaart 
worden hierop aantekeningen gemaakt. De verlichting moet 
natuurlijk ook in orde zijn. Met goede fietsverlichting neemt het 
risico om in het donker te worden aangereden met 20% af.   
Van de 73 gekeurde fietsen waren er 60 geheel in orde en 
kregen de “deze fiets is OKE” sticker. Dit is een goed resultaat. 
Nog eens 7 fietsen zijn een zogenaamde dag-fiets en 7 fietsen 
zijn afgekeurd.  
Deze fietsen hadden een of meerdere gebreken, maar kunnen 
toch nog goedgekeurd worden na de aangegeven 
verbeterpunten.   
Let op! Fietsen van kinderen die het praktisch examen doen, 
moeten aan de wettelijke eisen voldoen, dus een 
goedgekeurde fiets.   
De Verkeerscommissie  
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Verkeersexamen groep 7 
Het schriftelijk verkeersexamen is afgenomen in groep 7 en wij feliciteren de geslaagden. 
Het praktisch examen vindt op dinsdag 31 mei plaats. Binnenkort meer informatie voor de 
kinderen van groep 7 via de website, deze nieuwsbrief en email. Wij zijn op zoek naar 2 
hulpouders die namens de Diedeldoorn willen assisteren bij het verkeersexamen in het 
centrum van Emmen.  
 

Nieuwe leerling 

Nellie Spreen, welkom op de Diedeldoorn. Veel plezier in groep 1! 
 

Jarigen 
Groep 2: 07-05 Victoria Kloek 

Groep 4: 26-04 Demi Roijer, 04-05 Jasper Krol 

Groep 5/6: 01-05 Noer Alkafaji, 06-05 Julia Janssen, 06-05 Isa Philips,                    

10-05 Bas den Hamer 

Groep 6/7: 26-04 Pinar Kücük, 30-04 Sten Ruiter, 10-05 Esther Oldengarm,            

10-05 Lynn Schelwald, 11-05 Marc Bult 

Groep 8: 29-04 Chris Holwarda, 04-05 Romy Berends, 10-05 Janieke Ronde 
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www.avondvierdaagse-emmen.nl  

Hallo ouders en kinderen,  
In week 23 (1 t/m 5 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.    

De kosten voor meelopen bedragen 5 euro (dat is 4 euro voor 4 avonden lopen/medaille en 
1 euro voor wat te eten en te drinken onderweg).  
Je kunt je op school opgeven op  dinsdagochtend  12 mei, woensdagochtend  
13 mei en maandagochtend 18 mei bij Roelie (moeder van Bjorn groep 5) en Margriet 
(moeder van Julia groep 5 en Koen groep 3). Deze zijn dan van 8.15 tot 8.45 uur aanwezig 
bij de tafels in de hal bij groep 5. 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.avondvierdaagse-emmen.nl/
http://www.diedeldoorn-skod.nl/uploads/fotoalbum/origineel/Foto650-V4CABQ76_1401099730.jpg


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 


