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Agenda 

Dinsdag 20 september Prinsjesdag 

Maandag 26 september Engelsedag 

Dinsdag 4 oktober Jaarvergadering 8. 30 – 9.30 uur 

 

Nieuws van de directie 
Tip 
Volg ons op onze website www.diedeldoorn.nl en onze facebookpagina. 
U krijgt zo een mooie indruk van alle activiteiten en ontwikkelingen op onze Dieldeldoorn! 
 
Studiereis Zweden 
Van 9 t/m 13 oktober 2016 gaan Laura Wehkamp (MIB-er)  en ik samen met enkele collega-
directeuren en MIB-ers op studiereis naar Zweden. We hopen tijdens deze studiereis veel te 
zien en te leren om zo de onderwijsontwikkelingen nog beter vorm te kunnen geven op de 
Diedeldoorn en binnen onze stichting. Verderop in deze Diedelbrief een toelichting van dhr. 
J. van Meekeren. 
 
Afwezigheid directie 
Bij afwezigheid van de directeur kunt u voor dringende gevallen terecht bij juf Marry (groep 3) 
of juf Wendy (groep 7/8). Praktische zaken kunt u melden bij Elise Fruining (’s morgens 
aanwezig). 
 
Zwangerschapsverlof juf Laura: 
Vanaf woensdag 5 oktober gaat juf Laura (groep 1) weer aan het werk. 
Juf Laura gaat werken op maandag t/m woensdag, op donderdag blijft juf Marjolein 
werkzaam in groep 1. 
Juf Carolien is t/m dinsdag 4 oktober op maandag, dinsdag en woensdag in groep 1. 
 
 
Met vriendelijke groet,  
Margriet Platzer-Maarsingh 
 
 

Nieuws van de geledingen 
Bericht van de Oudervereniging 
Dinsdag 4 oktober is de jaarvergadering van onze Oudervereniging. 
Dit is dit jaar op de ochtend van 8.30 – 9.30 uur in de koffiekamer van de Diedeldoorn. 
Na het algemene gedeelte zal juf Karen iets vertellen over ICT op onze school. 
U bent allemaal van harte uitgenodigd! 
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Algemeen  
Week tegen het pesten 
Om pesten tegen te gaan is er elk jaar aan het begin van het schooljaar De Week Tegen 
Pesten. 
De start van het schooljaar is een belangrijke periode in de groepsvorming. De sfeer in de 
eerste weken na de zomervakantie, heeft een impact op de rest van het jaar en bepaalt voor 
een groot deel de mate waarin pestgedrag voorkomt. Vandaag begint de Week Tegen 
Pesten (van 19 t/m 23 september). 
Wij besteden hier in de groepen aandacht aan door middel van bijvoorbeeld praten over het 
verschil tussen plagen en pesten, het doen van groepsvormende activiteiten en  het kijken 
van filmpjes. 
 
Ook besteedt de media komende week aandacht aan dit onderwerp. NPO 3 en Zapp zenden 
van maandag t/m donderdagavond het programma “Op school” uit. Dit begint om 19:50uur. 
Arie Boomsma en Tim Hofman gaan in gesprek met scholieren, leraren en deskundigen in 
het hele land en stellen hen de vraag: Wat doe jij? Grijp je als toeschouwer in, kijk je toe of 
loop je mee? Vrijdag wordt van 19:30uur de themaweek afgesloten met De Pest Test. Ben jij 
een pester of een meeloper? 
 
Meer informatie kunt u vinden op de website www.weektegenpesten.com  
 
 
Een berichtje vanuit de BSO!!  
Wij van de BSO zijn alweer druk bezig met spelen, knutselen en leuke activiteiten bedenken 
voor de komende maanden!  
Kom gerust een keertje kijken bij de BSO!  
We zouden het erg gezellig Het nieuwe schooljaar is alweer 3 weken bezig en we hopen dan 
ook dat jullie een fantastische vakantie hebben gehad en dat jullie goed uitgerust zijn!  
vinden als er nog meer kinderen bij de BSO komen! 

 
 
 
 
 
 
 

 
Informatie kunnen jullie vragen aan Shulie Lohuis. 

Aanwezig: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag (voor en na schooltijd).  
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150 jarig bestaan RK Kerk Erica 
Deze week wordt het 150 jarig bestaan van de Parochie in Erica 
gevierd. De historische kring Erica heeft  een mooie tentoonstelling 
samengesteld.  
Met de groepen 5 tot en met 8 gaan we deze tentoonstelling 
donderdag 22 september bezoeken.  
We gaan op de fiets, daarom vragen we de kinderen van de groepen 
5 t/m 8 donderdag op de fiets te komen.  
 

Info  groepen  
Nieuws uit groep 4 
Deze week zal er muziekles worden gegeven door de Kunstbeweging. Dit hangt samen met 
de subsidie Impuls Muziekonderwijs. Dit gebeurt elke donderdag in groep 4, ze krijgen 26 
lessen. De kinderen krijgen onder andere blokfluitles. Ze hebben inmiddels allemaal een 
eigen muziekmap. Ze hebben er zin in! 

 

 

 

 
 
 
 
 
Jarigen 
Groep 1: 19-09 Sil Weinans 

Groep 2: 23-09 Anouk Stange, 24-09 Jayden Beijersbergen 

Groep 5: 24-09 Sopfie van der Ark 
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Aan de ouders/verzorgers van de 
leerlingen van de Diedeldoorn 
 

 

 
Onderwerp  
Studiereis  
 
Datum 
19 september 2016 
 
Behandeld door  
CvB  
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
Door middel van deze brief wil ik u informeren over de voorgenomen studiereis van 
Margriet Platzer gedurende de periode 9-10-2016 t/m 13-10-2016. 
 
In het kader van de gekozen onderwijsrichting (gepersonaliseerd onderwijs), persoonlijke 
ontwikkeling van onze leidinggevenden en innovatie paragraaf van onze Primenius 
organisatie, vind ik het essentieel dat alle schoolleiders en MIB’ers eens in de vijf jaren 
‘buiten de muren’ van de eigen organisatie en land kijken. 
We gaan naar 3 bestemmingen, te weten Zweden, Amerika en Schotland. 
 
Een nieuwe, frisse kijk op het onderwijs van (jonge) kinderen is nodig om jezelf, de school 
en onze stichting op zichzelf te laten reflecteren en ideeën op te doen die het onderwijs 
ten goede komen. 
 
Uw kind zal geen hinder ondervinden van het afwezig zijn van de directeur en de MIB’er. 
Ook vind ik het belangrijk u mee te delen dat de financiën voor de studiereis zijn 
gereserveerd en dat 60% vergoed wordt door Europese subsidies. De studiereis zal 
daarom niet ten koste gaan van het schoolbudget. 
 
Als u nog vragen hebt over de studiereis, dan kunt u zich wenden tot Margriet Platzer. 
 
Ik ga ervan uit dat alle opgedane kennis ten goede zal komen van al onze leerlingen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
John A.C.H. van Meekeren, 
Voorzitter College van Bestuur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 



 

  


