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Agenda 

Maandag 23, woensdag 25 en donderdag 26 mei Korfbaltoernooi 

Woensdag 25 mei Atletiekdag groep 5 t/m 8 

Zondag 29 mei Elise jarig 

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

Dinsdag 31 mei Verkeersexamen groep 7 

Afscheid juf Carla van 14.45 – 15.45 uur 

 

Nieuws van de directie 
Uitnodiging afscheidsreceptie juf Carla 
Dinsdag 31 mei is de laatste werkdag voor juf Carla. Deze dag zal in het teken staan van 
haar afscheid. Van 14.45 uur 15.45 uur is er een receptie in haar eigen klas.  
Hierbij nodigen we alle belangstellenden van harte uit om juf Carla gedag te zeggen.  

Regel van de 

Week 

 

Niemand  

Uitschelden! 
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Algemeen 
Gisteren, zondag 22 mei, was er de Eerste Heilige Communie viering in de 
kerk in Erica. Van onze school hebben Julian Funke, Jeffrey en Joey Koster 
de Eerste Heilige Communie gedaan. 
Het was een mooie viering, waar de kinderen zich al een hele tijd op hebben 
voorbereid.  
Namens ons allemaal heel hartelijk gefeliciteerd! 

 
Namens de communicanten: “Wij vonden het erg leuk dat onze juffen en Juf 
Margriet er bij waren.” De Diedeldoorn bedankt voor het mooie cadeau. 
 
 

 
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.   
 
Avond-4-Daagse 

Voor donderdagavond 2 juni zijn er nog twee 
ouders/verzorgers nodig voor de ranjapost. U kunt zich 
opgeven bij Marianne Lassche (Iris groep 6, 06-83692012). 
 
Donderdag 26 mei worden er T-shirts en petjes uitgedeeld. 
Er zijn waarschijnlijk niet genoeg T-shirts voor iedereen. 
Een wit of blauw T-shirt van jezelf is ook prima. 
Op maandag 6 juni van 8.15 - 8.30 uur en op dinsdag 7 juni 

                                                     van 8.30 - 8.45 uur dienen de T-shirts en petten weer  
                                                     schoon gewassen ingeleverd te worden bij Marianne 
                                                     (Iris, groep 6) in de hal bij groep 8. 
 
Kinderwoorddienst 
Namens de werkgroep Kind en Liturgie worden alle kinderen uitgenodigd voor de  
kinderwoorddienst van zondag 5 juni. Het thema van deze zondag is "Woorden die leven 
geven”.De dienst begint om 10.00 uur en vindt plaats in de Pauluskerk aan de  
Meerstraat 2 te Emmen. 
Graag tot dan! 
 
 
 
 

http://www.diedeldoorn.nl/
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.avondvierdaagse-hs.nl/images/3476_a4d_logo.jpg&imgrefurl=http://www.avondvierdaagse-hs.nl/&docid=uuTBMufsM5eurM&tbnid=6X_oJS_7gTiumM:&w=2200&h=1392&bih=845&biw=1164&ved=0ahUKEwjyuer_1u_MAhUjBMAKHcKMBNsQxiAIAg&iact=c&ictx=1


3 
 

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

Jaargang: 28         Nummer:   33     23 mei 2016 

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

 

PERSBERICHT 17 Mei 2016  
Noodoproep: Europa Kinderhulp zoekt nog twintig vakantiegezinnen  
Met de zomervakantie in aantocht luidt Europa Kinderhulp de noodklok. Er is een tekort aan 
vakantiegezinnen voor kansarme kinderen uit Duitsland, Frankrijk, België en Nederland. De 
regio Drenthe van Europa Kinderhulp is op zoek naar een twintigtal vakantiegezinnen die 
deze zomer nog ruimte in hun huis en hart hebben.   
Voor kinderen die niet gewend zijn aan rust en regelmaat, zoals dat voor onze kinderen heel 
normaal is. Begrepen worden en dat er naar je geluisterd wordt is voor hen geen 
vanzelfsprekendheid. Even uit de rauwe, troosteloze werkelijkheid naar een arm om de 
schouder of een aai over de bol. Een waardevolle vakantie waarin ze onbezorgd kind kunnen 
zijn en even op adem kunnen komen.    
Hiervoor doet Europa Kinderhulp een beroep op u. Geen financiële bijdrage maar uw 
aanmelding als vakantiegezin.  
Aanmelden kan via onze Website www.europakinderhulp.nl of like ons op facebook..  

 
Info  groepen 
Atletiekdag groep  5 t/m 8 a.s. woensdag 25 mei. 
Denken jullie eraan dat de kinderen van groep 5 t/m 8 a.s. woensdag 25 mei op de fiets naar 
school komen? Vertrek is om 08.30uur. 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. 

 
VVN Verkeersexamen groep 7  
Met behulp van de VVN Verkeersexamenapp kunt u uw zoon of dochter helpen in de 
voorbereiding op het VVN praktisch Verkeersexamen. Leer met uw kind de verkeerstheorie, 
check samen of de fiets helemaal in orde is en oefen de verschillende verkeerssituaties die 
je onderweg kunt tegenkomen. Zo kan uw kind vol vertrouwen en veilig aan het examen 
beginnen. Voor u als ouder staan er in de app tips om uw kind te coachen in het verkeer. Het 
verkeersexamen is dinsdag 31 mei.  
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