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Agenda 

Dinsdag 4 oktober Jaarvergadering 8.30 – 9.30 uur 

Dierendag 

Woensdag 5 oktober Opening kinderboekenweek 

Dag van de leerkracht 

Donderdag 13 oktober Afsluiting kinderboekenweek 

Boekenmarkt 14.00 – 14.30 uur 

Maandag 17 t/m vrijdag 21 oktober Herfstvakantie 

 

Nieuws van de directie 
Studiereis Zweden 
Volgende week ben ik afwezig i.v.m. een studiereis naar Zweden. 
Samen met andere directeuren en MIB-ers van onze stichting gaan we een bezoek brengen 
aan scholen in en rondom Stockholm, waaronder scholen met het Reggio Emilia-concept.  
In deze pedagogische benadering gaan de begeleiders uit van wat kinderen wel kunnen  
(en niet van wat kinderen niet kunnen) en staan communicatie en talentontwikkeling centraal. 
Voor dringende zaken kunt u terecht bij juf Wendy of juf Marry; juf Elise is ‘s ochtends voor 
praktische zaken aanwezig.   
 
Met vriendelijke groet,  
Margriet Platzer-Maarsingh 
 
 

Nieuws vanuit de Geledingen 

Bericht van de Oudervereniging 
Jaarvergadering 
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! 
 
Schoolfoto’s 
De schoolfoto’s zijn er! U kunt de foto’s afhalen op woensdag 5 oktober tussen 12.15 en 
13.00 uur, op donderdag 6 oktober tussen 8.15 en 8.45 uur of op vrijdag 7 oktober tussen 
8.15 en 8.45 uur. Een set foto’s kosten €10.50. Ook kunt U losse foto’s kopen, dan kosten ze 
€5.00 per stuk. De foto’s moeten betaald worden bij afhalen. Graag gepast betalen! 
  

Diedeldoorn in beweging 
Afname KiVa vragenlijst 
De school van uw kind(eren) is een KiVa-school; een programma dat 
wij gebruiken om alle kinderen een fijne schooltijd te geven. Kinderen 
op KiVa-scholen vullen twee keer per jaar  een vragenlijst in. Met deze 
informatie willen wij een zo goed mogelijk beeld krijgen van de sfeer in 
de groep en onderzoeken of uw zoon/dochter zich prettig voelt op 
school.  

http://www.diedeldoorn.nl/
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://pbs.twimg.com/profile_images/2304051514/ajlzjhdu2rdod0ub91df.png&imgrefurl=https://twitter.com/kivaschool&docid=bL0kgRp1tPvnsM&tbnid=3Dm2TpmtYFyShM:&w=500&h=500&bih=845&biw=1164&ved=0ahUKEwjbgKioh77PAhUDUBQKHXDwAhMQxiAIAg&iact=c&ictx=1
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Deze vragenlijsten worden in groep 1 t/m 8 afgenomen en dit gebeurt individueel. 
Medeleerlingen kunnen niet meekijken, waardoor iedereen zich vrij voelt de vragen naar 
eigen mening in te vullen. 
In de periode van  maandag 3 oktober tot vrijdag 4 november worden deze vragenlijsten 
afgenomen.  
 

Algemeen 
Activiteitenladder cultuur 
Afgelopen donderdag zijn de ‘Activiteitenladders Cultuur najaar 2016’ van de Brede School 
Rietlanden uitgedeeld. In de bijlage treft u de digitale versie. U kunt deze ook op onze 
website vinden https://www.diedeldoorn.nl/nieuws--agenda  
Er staan weer veel leuke cultuuractiviteiten in die je na schooltijd kunt doen. 
Aanmelden kan via inschrijf bon. De eerste activiteit is op 11 oktober dus wees er op tijd bij! 
 
Oproep crea-middag bovenbouw! 
Voor de bovenbouw crea-middag hebben we nog leuke kleuren wol, garen, katoen, lapjes 
nodig. Heeft u nog iets thuis liggen? U mag het inleveren bij de bovenbouwgroepen. Ook 
kunnen we nog lege potjes gebruiken. Hartelijk dank alvast. 
 
3D Kanjers Experience: bouwouders gezocht 
Na de herfstvakantie willen wij beginnen met het 3Dkanjers project. Een unieke leerlijn 
waarin de leerlingen gaan werken met een 3D-printer en deze ook zelf gaan bouwen. De 
leerlingen van de groepen 6/7en 7/8 gaan starten met het bouwen van de 3D-printer. Dit 
gaan ze elke vrijdag, vanaf 28 oktober, van 13.30 tot 14.45 doen. Begin mei hopen we dat 
we een eerste print te kunnen maken. 
Om dit hele proces goed te laten verlopen, hebben we hulpouders (of opa’s, oma’s, ooms, 
tantes etc.) nodig. Ook als u niet zo technisch bent, of misschien juist dan zijn we naar uw op 
zoek. Bij 3D-kanjers staat namelijk zelfredzaamheid centraal.  
Het doel van 3Dkanjers is het stimuleren van een nieuwsgierige, onderzoekende en 
probleem-oplossende houding. 
Een goede begeleider: 
- Heeft enig (hoeft echt niet veel) technisch inzicht; 
- Wil zich verdiepen in de materie; 
- Weet leerlingen te inspireren en te motiveren; 
- Neemt niet snel iets ‘over’ en laat leerlingen fouten maken. Van fouten kunnen ze immers 
leren. 
De komende weken komen bij de groepen 6/7 en7/8 inschrijflijsten te hangen. U kunt ook 
een mail sturen naar:fleur.dejonge@primenius.nl. 
We hopen op jullie hulp en inzet.  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.diedeldoorn.nl/
https://www.diedeldoorn.nl/nieuws--agenda
mailto:fleur.dejonge@primenius.nl
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Peuterspeelzaal de Diedeldoorn 
Op 21 en 23 september hebben wij het thema: 
Welkom Puk, samen met ouders/verzorgers afgesloten. 
 
We beginnen maandag 3 en dinsdag 4 oktober met het thema: Reuzen 
en Kabouters van Puk. Dit thema start met een verhaal over een 
kabouter en een reus die samen spelen. Naar aanleiding van het 
verhaal gaan de kinderen aan de slag met de begrippen groot en klein. 
Ze ervaren zelf hoe het is om ergens te klein of te groot voor te zijn. Ze 
bewegen zich als een reus of als een kabouter en ze vergelijken grote 
en kleine voorwerpen in de speelzaal. Wij sluiten dit thema met 
ouders/verzorgers af op donderdag 27 oktober en vrijdag 28 oktober. 
 

Jarigen 
Groep 5: 05-10 Sander Bloeming, 09-10 Koen Janssen 

 
 
 

http://www.diedeldoorn.nl/
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.ibizavandaag.nl/wp-content/uploads/2014/06/2-jaar.png&imgrefurl=https://www.ibizavandaag.nl/ibizavandaag-viert-haar-tweede-verjaardag/&docid=_VLNhTrwnmWVQM&tbnid=DTSVEkYDmetGzM:&w=300&h=200&bih=845&biw=1164&ved=0ahUKEwj5larsib7PAhULtBQKHauMBzAQxiAIAg&iact=c&ictx=1


 

 

 


