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Agenda 

Dinsdag 13 september Kennismakingsgesprekken 

Woensdag 14 september Grazy hairday 

Donderdag 15 september Kennnismakingsgesprekken 

Maandag 19 september Schoolfotograaf 

 

Nieuws van de directie 

Certificaat Cursus Classroom English 

 
Proud! 
Vorige week hebben wij onze Classroom English-certificaten in ontvangst mogen nemen.  
Het eerste deel van onze studie zit erop! Dat hebben wij gevierd met een heerlijke taart!  
Dit jaar gaan wij ons verder bekwamen in 'Classroom English'! 
 
Burgemeesters geven aftrap jubileum Oktobermaand Kindermaand   
Woensdag 14 september geven Drentse burgemeesters en locoburgemeesters het 
symbolische startschot voor de vijftiende editie van Oktobermaand Kindermaand.  
Dit jaar komt onze locoburgemeester naar de Diedeldoorn!!! 
Om 8.30 uur is hij op school aanwezig, na een welkom door alle kinderen op onze Crazy 
Hair Day, doen de kinderen van groep 6/7 mee aan het Kindermaand Verjaardagsspel. 
Tijdens het Kindermaand Verjaardagsspel moeten kinderen in groepjes vragen over kunst en 
cultuur in Drenthe en Nederland beantwoorden. Als binnen een bepaalde tijdsperiode een 
vraag nog niet is beantwoord ontploft het cadeau en wint de overgebleven groep.  

 
 
Ook in Groningen en Friesland start de campagne rond de actiemaand voor kinderen tot 12 
jaar. Tijdens Oktobermaand Kindermaand kunnen kinderen gratis deelnemen aan culturele 
activiteiten in Drenthe, Groningen en Friesland. Jaarlijks organiseren de deelnemende 
instellingen workshops, rondleidingen en voorstellingen voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.  
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Op deze manier kunnen kinderen zonder kosten kennis maken met culturele organisaties en 
kunstzinnige activiteiten.  
Het is dit jaar de vijftiende keer dat Oktobermaand Kindermaand in Drenthe wordt 
georganiseerd. De kinderen staat een aantal verrassingen bij de deelnemende instellingen te 
wachten. Voor de vrijwilligers en betaalde medewerkers van de culturele instellingen die het 
project jaarlijks mogelijk maken wordt op 10 oktober een feest 
georganiseerd in theater De Nieuwe Kolk in Assen.  
En: we zijn hééél benieuwd naar alle leuke creaties op onze 
Crazy Hair Day!!! 
Voor leuke ideeën: kijk op google of pinterest. 

 
Met vriendelijke groet,  
Margriet Platzer-Maarsingh 

 

 

Nieuws vanuit de Geledingen 

Vacature MR 
Net zo als alle andere scholen in Nederland, kent onze school een Medezeggenschapsraad 
(MR), waarin zowel leerkrachten als ouders vertegenwoordigd zijn. Momenteel zijn er 2 
vacatures voor de oudergeleding van onze MR. Daarom doen wij hierbij een oproep aan 
ouders/verzorgers om zich kandidaat te stellen voor de oudergeleding van de 
Medezeggenschapsraad. 
Wat doet de Medezeggenschapsraad? 
De Medezeggenschapsraad kan invloed uitoefenen op de gang van zaken binnen de school, 
door mee te denken over beleid en beheer. Onderwerpen in dit kader zijn bijvoorbeeld: de 
schooltijden, de indeling van de groepen, de besteding van gelden, arbeidsomstandigheden 
en personele ontwikkelingen. Daarnaast kan de MR zelf relevante onderwerpen aan de orde 
stellen, die voor de school en de kinderen van belang zijn. Kortom: lid zijn van de MR geeft u 
de gelegenheid mee te denken en uw mening te geven over wat er op de school van uw kind 
gebeurt. 
Wie zitten er in de Medezeggenschapsraad? 
De Medezeggenschapsraad bestaat uit vier leden, 2 personeelsleden en 2 ouders.  
Ieder MR-lid heeft zitting voor een periode van drie jaar en kan zich na afloop van de 
zittingsperiode eenmaal herkiesbaar stellen. Momenteel zijn juf Johanna Wolters (groep 2) 
en meester Dennis Neef  (groep 6/7) de personeelsleden in de MR.  
Wat wordt er van een MR-lid verwacht? 
Voor de ouders in de MR is het niet noodzakelijk dat zij inhoudelijk deskundig zijn. 
Betrokkenheid bij en interesse in wat er op school speelt is veel belangrijker. Verder wordt 
van MR leden gevraagd vergaderstukken te lezen en mee te denken over nieuwe 
ontwikkelingen. De vergaderingen van de MR vinden ongeveer eens in de twee maand 
plaats. 
Wie komen in aanmerking? 
Iedere ouder/verzorger van een leerling op de Diedeldoorn kan zich kandidaat stellen voor 
de oudergeleding van de MR. 
Wilt u zich kandidaat stellen, dan kunt u zich aanmelden via de mail: 
diedeldoorn@primenius.nl  
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Inlichtingen 
Heeft u nog vragen over deze vacature of wilt u eerst eens een vergadering bijwonen, neem 
dan contact op met een van de MR leden of mail naar diedeldoorn@primenius.nl  
 
Nieuws van de oudervereniging 
Schoolfotograaf 
Maandag 19 september komt de schoolfotograaf bij ons op school de 
foto’s maken. We beginnen om 8.15 uur met de foto’s van kinderen die 
nog een jonger broertje/zusje hebben, die nog niet op school zitten. Zorg 
dat je op tijd aanwezig bent, en meld je even bij de oudervereniging. 
 

Algemeen  
Ontruimingsoefening  dinsdag  13 september 
Morgen, dinsdag 13 september, gaan we met alle groepen  
een ontruimingsoefening houden. 
Alle leerkrachten weten hoe te handelen indien er brand uitbreekt,  
we oefenen een paar keer per schooljaar om dit actueel te houden. 
De kinderen worden op de hoogte gebracht, zodat zij weten dat dit om een  
oefening gaat en de leerkrachten leggen uit wat ze moeten doen.  
       

Nieuwe leerlingen                                                                                                
Adinda Boer, Sem Breedveld, Evy Groenewold, Nina Stuulen, Jade Attema, Veerle 
Vereecke, Liv Moorman, Sam Albers, welkom op de Diedeldoorn. Veel plezier in 
groep 1! 
 
Jarigen 
Groep 1: 12-09 Rosella de Jong 

Groep 2: 16-09 Diede en Jibbe de Bruyn, 16-09 Dann de Groot 

Groep 4: 13-09 Roos Kocks 

Groep 5: 12-09 Sven Keizer 

Groep 6/7: 14-09 Kim van der Laan 
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