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Agenda 

Dinsdag 4 oktober Jaarvergadering OR 8.30 – 9.30 uur 

Woensdag 5 oktober Opening kinderboekenweek 

 
 
Nieuws van de directie 
Afscheid Andries 
Onze Andries  (vrijwilliger van onze school) gaat nu écht met ‘pensioen’ en verlaat onze 
Diedeldoorn. 
Donderdag a.s. is hij voor het laatst op de Diedeldoorn aanwezig. 
Andries, geweldig hoe jij je jarenlang vrijwillig hebt ingezet voor onze school en onze 
kinderen. We gaan je erg missen! 
Bedankt voor alles!!! 
 
Met vriendelijke groet,  
Margriet Platzer-Maarsingh 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Nieuws vanuit 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! 
 
Oproep luizencoördinator 
Wij zijn met spoed op zoek naar een nieuwe luizencoördinator. Elke woensdag na de 
vakantie worden alle kinderen gecontroleerd op luizen. Als er luizen geconstateerd zijn in 
een bepaalde groep wordt alleen de betreffende groep gecontroleerd. Als luizencoördinator 
informeert u de luizenmoeders als er weer een contrôle plaatsvindt. U kunt zich melden bij juf 
Marry (groep 3) of bij Elise. Hier kunt u ook verdere informatie krijgen. 
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Algemeen 
De Kinderpostzegelactie gaat weer van start! 
De Kinderpostzegelactie komt eraan! Op woensdagmiddag 28 september gaan 
basisschoolkinderen van groep 7 en 8 weer langs de deuren om zich in te zetten voor 
kwetsbare kinderen over de hele wereld. Dit jaar zijn dat er maar liefst 160.000! Ook onze 
leerlingen van groep 7 en 8 doen hier aan mee! 
Met het bedrag dat zij ophalen, kunnen kinderen zoals Chelsea, Gregory en Sjors geholpen 
worden. Zij zijn onze projectambassadeurs van dit jaar. Dit jaar sieren de tekeningen van 
Fiep Westendorp de postzegels, ter ere van haar 100ste geboortedag. 
Kinderpostzegels geeft kwetsbare kinderen in binnen- en buitenland ontwikkelingskansen 
voor een betere toekomst. Ons motto is 'voor kinderen, door kinderen'. De 
Kinderpostzegelactie is hiervan het sprekende voorbeeld. Het is de grootste en meest 
populaire scholenactie van Nederland, uniek in de wereld. Met de opbrengst van de actie zijn 
afgelopen jaar heel veel kinderen gesteund. 
 
Uitnodiging Kinderwoorddienst  
Namens de werkgroep Kind en Liturgie worden alle kinderen uitgenodigd voor de 
kinderwoorddienst van zondag 2 oktober. Het thema van deze zondag is "Geef ons meer 
geloof". De dienst begint om 10.00 uur en vindt plaats in de Pauluskerk aan de Meerstraat 2 
te Emmen. 
Graag tot dan!  
 
Kinderboekenweek  
Van 5 t/m 16 oktober is het weer Kinderboekenweek. Opa’s en oma’s staan 
centraal onder het motto: “voor altijd jong”.  
We starten de Kinderboekenweek op woensdagmorgen 5 oktober 
gezamenlijk buiten op het plein met het lied/dans "Voor altijd Jong" van 
Kinderen voor Kinderen. Ouders én opa’s en oma’s zijn van harte welkom! 
(zie bijlage).  
In alle groepen vinden er van 5 t/m 14 oktober activiteiten plaats   
m.b.t. tot de Kinderboekenweek; zoals voorlezen van opa’s en oma’s in alle groepen, een 
voorleeswedstrijd voor groep 5 t/m 8 en een creatieve middag met allerlei creatieve 
activiteiten. Ook hebben we dit jaar, net als vorig jaar, tijdens de Kinderboekenweek weer 
een "boekenmarkt".   
-Datum: donderdagmiddag 13 oktober (onder schooltijd van 14:00 tot 14:30 uur)  
-De boekenmarkt is bestemd voor groep 5 t/m 8.  
-Alle kinderen nemen een kleedje mee naar school, een bakje met kleingeld en de boeken 
 die ze willen verkopen.  
-Alle boeken worden verkocht/kosten € 0,50  
-Kinderen nemen alleen boeken mee die ze voor dit bedrag willen verkopen!  
-Kinderen mogen hun eigen verdiende geld houden!!  
-School verkoopt ook oude boeken. Dit geld is voor de school.  
-Ouders jullie zijn van harte welkom!  
We hopen dat het weer een groot succes wordt!  
Voor meer informatie over de Kinderboekenweek: www.kinderboekenweek.nl   
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Betreft: Spaart u mee voor de schoolbieb?  
Geachte ouder/verzorger …  
Van 5 t/m 16 oktober is het weer Kinderboekenweek. Opa’s en oma’s staan centraal onder 
het motto: voor altijd jong! Tijdens de Kinderboekenweek organiseert Bruna de actie: ‘Sparen 
voor je schoolbieb’. Wij willen graag het (voor)lezen van kinderboeken stimuleren en zouden 
het leuk vinden om samen met u en de kinderen onze schoolbiblitoheek uit te breiden met de 
nieuwste en leukste kinderboeken! Hoe meer ouders er meedoen, hoe meer boeken we 
kunnen uitzoeken!  
Hoe werkt de Schoolbieb-actie?  
* U koopt van 3 t/m 16 oktober 2016 één (of meerdere) kinderboek(en) bij Bruna – in de 
  winkel of op bruna.nl – en levert de kassabon in op school (groepsleerkracht).  
* Lever de kassabonnen t/m 14 oktober 2016 in op school. Wij leveren de kassabonnen in bij 
   een Bruna-winkel.  
* Bruna telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op en de school ontvangt een 
   waardebon.  
* De school mag t/m 16 december 2016 voor 20% van het totale kassabonbedrag nieuwe 
   leesboeken uitzoeken in een Bruna-winkel.   
Wij hopen dat u samen met de kinderen meedoet, want leesplezier creëren we samen! Kijk 
voor de actievoorwaarden op bruna.nl/schoolbieb.  
Prijsvraag: Doe mee & win!  
Naast het sparen voor gratis boeken voor de schoolbieb, kunt u ook nog eens meedoen met 
een leuke prijsvraag! De prijzen zijn een exclusieve voorpremière van de nieuwe 
bioscoopfilm ´Mees Kees langs de lijn´ voor een hele schoolklas én een aantal setjes kaarten 
voor de officiële premiere van de film, waarbij de cast ook aanwezig is. Deelnemen aan de 
prijsvraag kan via bruna.nl/schoolbieb.   
Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons of een Bruna-winkel op.  
 
Met vriendelijke groet,  
Team Diedeldoorn  
 

Jarigen 
Groep 4: 27-09 Lars Sieraad 

Groep 5: 27-09 Julian Funke, 01-10 Javi Aroepa 

Groep 6/7: 01-10 Tycho Brouwer 
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Ouderbrief bij Trefwoord, jaargang 22, aflevering 1, thema 3  

In de week van 3-14 oktober staat in de methode Trefwoord 

het thema “Stoelendans” centraal. 

U kent vast het spelletje stoelendans, waarbij je moet zorgen op één van de lege 

stoelen komt te zitten, terwijl er minder stoelen zijn dan spelers. Een spelletje, 

dat in het echte leven zich ook soms voordoet en dan een strijd kan worden: er is 

geen plaats voor iedereen. 

De kinderen denken na over de plek die ze in de klas hebben en bij u thuis. En 

daar vindt soms die strijd plaats over wie de eerste mag zijn en dat kan leiden tot 

jaloezie. Soms wordt een kind buitengesloten of je komt op de reservebank bij de 

sportclub te zitten. Hoe is dat om voorgetrokken te worden of buitengesloten te 

worden? We willen samen over deze ‘stoelendans’ nadenken. 

 

De kinderen luisteren naar het vervolg van het verhaal over Abraham en zijn familie. Daar vindt ook een 

stoelendans plaats. Sara kan niet zwanger worden. En dan valt die droom over een groot nageslacht in 

duigen. Om toch kinderen te krijgen neemt Abraham een tweede vrouw: de slavin Hagar. En dan begint 

de stoelendans om de eerste plaats in huize Abraham. Als Ismaël geboren wordt, het kindje van Hagar, is 

hij de opvolger van Abraham als stamhoofd. Hagar eist die plek op. Sara kan het niet aanzien en maakt 

het leven van Hagar heel moeilijk. Op het laatst moet Hagar met Ismaël wegvluchten, de woestijn in. 

Gelukkig zorgt God voor hen en blijven ze leven. 

Op een dag komen er drie mannen bij Abraham en ze vertellen dat Sara zwanger zal worden. Sara hoort 

het vanuit haar tent en moet heel hard lachen omdat dat toch echt niet kan nu ze zo oud is. Maar toch 

gebeurt het… Abraham en Sara zijn heel blij als Sara uiteindelijk toch zwanger wordt. Sara krijgt een zoon 

en ze noemen hem Isaak. Zo kan de stamboom van Abraham in joodse lijn voortgezet worden nu Isaak 

geboren is uit een joodse moeder. En daarmee wordt Abraham de stamvader van alle joden. De moslims 

noemen Ismaël als hun stamvader en daarmee is Ibrahim, zoals ze Abraham noemen, tegelijk ook hun 

stamvader.  

 

Zo zie je dat zo’n spelletje als stoelendans soms ook in het gewone leven 

plaatsvindt. Soms is het goed dit eens van een andere kant te bekijken. Je 

kunt niet altijd naast de juf zitten: wie heeft daar een goed plan voor? vragen 

de jongste kinderen zich af.  

En ook de oudere kinderen gaan vragen stellen bij al die stoelendansen. Kom 

je alleen voor jezelf op of heb je ook oog voor een ander? Kun je iets 

betekenen voor de verliezer? Gun je elkaar een goede plek en maak je 

ruimte? Iedereen telt toch mee?  

Dat mogen de kinderen bedenken. En misschien komen ze op het idee om er 

gewoon een stoel bij te zetten. Wie zal daar tegen zijn? 
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