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Agenda 

Woensdag 18 mei Luizencontrôle 

Woensdag 25 mei Atletiekdag groep 5 t/m 8 

Maandag 30 mei t/m vrijdag 3 juni Avond-4-daagse 

 

Nieuws van de directie 
Inspectierapport  
Op 22-03-2016 heeft de Inspectie van het Onderwijs een Kwaliteitsonderzoek gedaan op 
onze school. 
Hieronder een samenvatting van de belangrijkste oordelen: 
 
k.b.s. De Diedeldoorn heeft haar kwaliteit op orde en de inspectie handhaaft het 
basisarrangement. 
• De eindresultaten voor de kernvakken zijn voldoende. 
• De school biedt de leerlingen een aanbod waarbij de ontwikkeling van 
  leerlingen in de breedte wordt gestimuleerd. 
• De leraren volgen en analyseren de ontwikkeling van de leerlingen. 
• De leerlingen werken taakgericht en hebben veel inbreng in hun 
  leerproces. 
• Het schoolklimaat is prettig en ondersteunend. 
• De school heeft zicht op haar eigen kwaliteit en werkt planmatig aan 
  verbeteringen. 
• Ouders zijn tevreden over de school en worden betrokken bij de 
  kwaliteitsontwikkeling. 
Het totale onderzoeksrapport is te vinden op onze website: http://www.diedeldoorn.nl/onze-

school/schooldocumenten/inspectierapport. 

We zijn trots op deze beoordeling! 
 

 

 

 

 

 

 

Regel van de 

Week 

 

Voeten vegen! 

http://www.diedeldoorn.nl/
http://www.diedeldoorn.nl/onze-school/schooldocumenten/inspectierapport
http://www.diedeldoorn.nl/onze-school/schooldocumenten/inspectierapport
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjS5v7HidTMAhUJ0xoKHd9WBvkQjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/cinnekew/quotes/&bvm=bv.121658157,d.ZGg&psig=AFQjCNHwua1O1VffyLCJoucO3S_PTBs2Nw&ust=1463126540241436
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Nieuws vanuit de Geledingen 

Van de luizenbrigade   
Net als altijd worden alle kinderen van de Diedeldoorn de eerste woensdag na de vakantie 
gecontroleerd op luizen en neten. De luizenouders verzoeken u om geen gel, ingewikkelde 
kapsels en vlechtwerken in het haar van uw kind(eren) te doen en natuurlijk worden schone, 
gewassen haren zeer op prijs gesteld. Dit maakt het controleren allemaal veel makkelijker.  
Heeft uw kind luizen gehad in de vakantie en hebt u al behandeld, of heeft u een vermoeden 
dat uw kind luizen/neetjes heeft, meldt dit bij de juf. U kunt ook contact opnemen met 
Eugenie Kamies (06- 15829099).   
Voor de luizenouders: graag om 8:30 uur verzamelen in de ruimte van de conciërge, waar 
we een korte bespreking zullen hebben voor we de groepen gaan controleren. Indien u 
verhinderd bent, graag z.s.m. laten weten aan de coördinator van de luizenbrigade .  
 

Algemeen 
Eerste Communie 
Zondag 22 mei gaan Julian Funke, Jeffrey en Joey Koster de Eerste Communie doen in de 
RK De Goede Herder parochie te Erica. De dienst begint om 10.00 uur. Iedereen is van 
harte welkom! 
 
Korfbaltoernooi 2016  
Het Korfbaltoernooi wordt gehouden op het korfbalveld aan het Zwanenveld in de wijk De 
Rietlanden. De korfballers krijgen de team-indeling en de speeltijden vandaag mee.  
Maandag 23 mei spelen groep 3 en 4 van 18.00 – 20.00 uur (geen finale)   
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 
Groep 5 t/m 8: Atletiekdag woensdag 25 mei  
25 Mei doen we mee aan de jaarlijkse atletiekdag op de atletiekbaan van de Sperwers aan de 
Meerdijk. We vertrekken om 8.30 uur op de fiets bij school. Denk eraan om sportkleding aan 
te doen en iets te eten en te drinken mee te nemen.  
Het programma duurt tot 12.00 uur, dus we zijn waarschijnlijk iets later terug op school. We 
zoeken nog ouders die met ons mee willen fietsen! U kunt zich aanmelden bij de leerkrachten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.diedeldoorn.nl/
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.onwijsfit.nl/upload/Image/Afbeeldingen/atletiek%20-%20verspringen.jpg&imgrefurl=http://www.onwijsfit.nl/sporten/atletiek.html&docid=e8xtwuZNKCDZYM&tbnid=rrvoZNAVrFc7nM:&w=490&h=420&bih=845&biw=1164&ved=0ahUKEwizge2IyODMAhWGBcAKHeVKBkMQxiAIAg&iact=c&ictx=1
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Verkeersexamen voor groep 7  
Wij zijn op zoek naar nog één hulpouder en eventueel een reserve-ouder die namens de 
Diedeldoorn willen assisteren bij het verkeersexamen in het centrum van Emmen. Het 
praktisch verkeersexamen vindt plaats op dinsdag 31 mei 2016. De hulpouders dienen zich 
op de dag van het examen tussen 08.15 uur en 08.30 uur te melden bij de start (garage Q-
Buzz). Het examen begint om 08.45 uur en duurt tot ongeveer 12.00 uur. Wie wil onze 
hulpouder zijn? Een ouder of verzorger uit een andere groep mag ons ook helpen.  
 

Jarigen 
Groep 2: 21-05 Aaron Kimmann 

Groep 6/7: 18-05 Tara Fennis, 22-05 Iris Garming 

Groep 8: 21-05 Jurre en Mats van der Staaij 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.diedeldoorn.nl/
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 Trefwoord 2015-2016 afl. 4 thema Spreken is zilver Ouderbrief  / onderwijsbureau meppel/TK 

 

Spreken is zilver… 
Ouderbrief bij Trefwoord, jaargang 21, aflevering 4, thema 2  

 

“Spreken is zilver” is de spreekwoordelijke titel van het Trefwoordproject (23 mei t.m. 10 juni).  

 

Maar toch gaat het niet alleen over ‘spreken’. Het spreekwoord heeft twee kanten: ‘spreken’ en ‘zwijgen’.  

De kinderen beginnen wel bij de waarde van ‘spreken’: over hoe belangrijk persoonlijke gesprekken zijn, 

dat sommige mensen met macht kunnen spreken, dat je soms beter ‘nee’ kunt zeggen, dat je je hart 

kunt laten spreken én dat je soms beter iets niet kunt zeggen.  

En dat is dan een mooie overgang naar de tweede week waarin we stil staan bij ‘zwijgen’. Want wanneer 

kun je beter je mond houden? Een paar van die momenten lopen de kinderen 

langs. Als je een geheim toevertrouwd wordt, dan vertel je dat aan niemand 

door. En zonder woorden kun je soms veel beter iets vertellen: met een 

bloemetje zeg je meer dan in woorden en zo trekken posters langs de kant van 

de weg eerder onze aandacht dan de praatjes van verkopers in de winkelstraat.  

Maar soms móet je gewoon je geluid laten horen: als je het ergens niet mee 

eens bent. Ook daar denken de kinderen over na. Wanneer is dat nodig? Wat is 

het juiste moment? Wat zeg je dan? En hoe zorg je dat je alle aandacht krijgt? 

Misschien heb je aan woorden niet genoeg en helpt het om iets te laten zien dat 

je verhaal onderstreept. 

Het bijbelverhaal dat de kinderen hierbij horen is het verhaal van Ester en haar joodse familie. De joden 

zijn gevangen in Perzië. Koning Ahasveros is aan de macht: hij hoeft maar te piepen en de mensen doen 

wat hij zegt. Zijn vrouw Wasti doet alleen niet wat hij zegt: op een avond weigert ze op te draven als de 

koning wil pronken met zijn mooie vrouw. Maar dat pikt de koning weer niet en hij stuurt zijn vrouw 

weg. Als hij een nieuwe vrouw zoekt, komt Ester aan het hof. Ester weet - zonder veel woorden, door 

haar charme - de aandacht van koning Ahasveros te trekken. En zij mag zijn vrouw worden.  

Ze vertelt niet dat ze joods is: daar kan ze beter over zwijgen, tenminste nu. 

Maar later kan ze niet meer zwijgen als ze merkt dat haar volk bedreigd wordt. 

Hun lot is bepaald door de onderkoning Haman, die wil dat alle joden vermoord 

worden. Dan bedenkt Ester heel slim hoe ze de aandacht van de koning kan 

krijgen voor die bedreiging: ze maakt een lekker etentje voor hem klaar. De 

koning wil zijn dank tonen en ze mag wensen wat ze wil. En dan grijpt Ester de 

kans om de vrijheid van haar volk te vragen. Én ze wil niet meer verzwijgen dat 

ze zelf joods is. De koning begrijpt meteen wat hij moet doen: Haman oppakken. 

Hij hangt hem op aan de galg, die Haman voor de joden klaargezet had. En zo 

worden door Ester de rollen omgedraaid. 

Dit verhaal over Ester is voor de joden één van de belangrijkste verhalen over 

hoe het lot zich kan wenden als er iemand is die voor hen opkomt. En soms is zwijgen dan belangrijk, 

maar op een gegeven moment moet je je mond opendoen.  

De joden vertellen het verhaal op het Poerimfeest. De kinderen zijn verkleed: zij zijn de baas, de rollen 

zijn even omgedraaid. En als in het verhaal de naam Haman klinkt mogen ze heel veel lawaai maken: 

om het kwaad te overschreeuwen. 

Dat verhaal horen de kinderen gedurende deze drie weken. De jongsten komen telkens bij de praatput. 

Het zet hen allemaal aan het denken over wat zij te vertellen hebben en hoe zij hun mondje kunnen 

roeren als er iets niet goed zit of misschien nog even stil nadenken over wat het beste is om te doen.  

 

http://www.trefwoorddigitaal.nl/

