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Agenda 

Donderdag 13 oktober Afsluiting kinderboekenweek en 

boekenmarkt 14.00 – 14.30 uur 

Maandag 17 t/m 21 oktober Herfstvakantie 

Dinsdag 25 oktober Inloopochtend 8.30 – 9.30 uur 

 

Nieuws van de directie 
Jaarverslag SKOD 2015 
Het jaarverslag 2015 (toen nog SKOD) is te vinden op de website van Primenius: 
www.primenius.nl 
 
Met vriendelijke groet,  
Margriet Platzer-Maarsingh 

 
 

Nieuws vanuit de Geledingen 

MR verkiezingen  Een aantal weken geleden hebben we in de Diedelbrief de vraag gesteld 
welke ouders graag zitting willen nemen in de nieuwe medezeggenschapsraad. Er hebben 
zich vier enthousiaste personen aangemeld voor een plek in de MR.  Omdat er twee 
vacatures zijn zal er gestemd gaan worden. Er is gekozen voor een schriftelijke stemming. 
Ouders ontvangen een stembiljet van de kandidaten. Dinsdag 11 oktober krijgen de kinderen 
deze mee naar huis. Ouders/verzorgers brengen hun stem uit op twee verschillende 
personen. Er zijn twee plaatsen te vergeven, dus twee stemmen uit te brengen. Alleen de 
oudste kinderen uit een gezin waarvan meerdere kinderen op school zitten krijgen een 
stembiljet, voorzien van een nummer. Ouders kunnen hun stembiljet inleveren tot uiterlijk  
14 oktober bij de leerkracht. Na de herfstvakantie wordt in de Diedelbrief bekend gemaakt 
wie de nieuwe MR leden zijn.  
 
De volgende vier enthousiaste personen hebben zich aangemeld voor een plek in de MR:  
Kandidaat 1: Aline van de Haar  
Recent heb ik belangstelling getoond voor een positie binnen de MR. Onze zoon, Sil 
Weinans, is sinds de zomervakantie een van de enthousiaste nieuwe leerlingen van de 
Diedeldoorn. Net vier geworden en nu al zoveel plezier in het naar school gaan!    
Precies dat vind ik zo mooi aan de Diedeldoorn; al die vrolijke gezichtjes op het schoolplein 
en al die kindjes met lichtjes in de ogen, zoals wij dat thuis noemen. Dit bevestigt voor mij dat 
we een goede schoolkeus hebben gemaakt.   
Wat is er dan mooier dan nauw betrokken te mogen zijn bij deze manier van onderwijs die 
zorgt voor deze blije gezichtjes en de beslissingen die de school daarin maakt!  Vandaar dat 
ik geen moment getwijfeld heb en me direct heb aangemeld voor de vrijgekomen positie 
binnen de MR.   
Kinderen moeten al zo veel en onze maatschappij is zo gericht op prestatie dat we af en toe 
vergeten dat ze vooral ook heel veel plezier mogen hebben en dat juist dat plezier ervoor 
zorgt dat ze veel meer en veel makkelijker leren. Daar wil ik dan ook graag samen met jullie 
mijn steentje aan bijdragen.   
Maar nu… wie ben ik dan eigenlijk? En wat maakt dat ik denk dat ik daar geschikt voor ben? 
Dat leg ik uiteraard graag uit!   
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Ik ben Aline van de Haar, zoals al even genoemd, moeder van Sil Weinans uit groep 1. 
Geboren op 29 juni 1976 in het mooie Ochten (Betuwe) en zo’n jaar of tien geleden verhuisd 
naar Emmen om te gaan samenwonen met Jos Weinans. Inmiddels zijn we de trotse ouders 
van 3 kinderen; Jasper, Sil en Tika.  
Daarnaast ben ik gecertificeerd Kindercoach en NLP coach en begeleid ik kinderen én 
ouders in een gescheiden situatie. Kinderen zijn dus voor mij zowel privé als professioneel 
heel belangrijk. Uiteraard vraagt mijn werk om voortdurende bijscholing wat betreft nieuwe 
coachingstechnieken, inzichten en maatschappelijke veranderingen. Juist dat vind ik er zo 
leuk aan! Het enige constante is de continue verandering in onze samenleving. En wat geeft 
dat veel mogelijkheden om van te leren!   
Kortom: Exact die kennis en inzichten denk ik heel goed te kunnen gebruiken als lid van de 
MR, om daarmee een waardevolle en constructieve bijdrage te kunnen leveren binnen het 
team. Ik hoop dat ik jullie alvast een beetje kennis heb kunnen laten maken met wie ik ben 
en waar ik voor sta, maar ik ben natuurlijk altijd bereid e.e.a. verder toe te lichten. Alvast 
bedankt voor jullie interesse en wellicht tot binnenkort!   
Warme groet, Aline van de Haar  
 
Kandidaat 2: Angelique Kremer  
Mijn naam is Angelique Kremer, 36 jaar en moeder van Birgit (5 jaar, groep 2) en Hugo  
(2 jaar). Birgit gaat binnenkort ook naar BSO Tamariki. Hugo gaat naar kinderopvang 
Kwebbel. Over een jaartje kan hij ‘proefdraaien’ in groep 1. Ik ben zelfstandig ondernemer en 
meer dan 11 jaar werkzaam als advocaat in Emmen. Samen met mijn collega hebben we 
ons eigen kantoor. Recent heb ik een mediation opleiding afgerond en binnenkort volg ik de 
specialisatie familie-mediation. Inmiddels heb ik ook de nodige bestuurlijke ervaring 
opgedaan, waaronder het zijn van voorzitter van een netwerk vereniging en bestuurslid van 
de Openbare Bibliotheek te Emmen. Ook nu ben ik nog steeds bestuurlijk actief. Ik denk dat 
deze ervaring nuttig kan zijn bij het vervullen van de rol van MR-lid. Mijn motivatie om mij 
aan te melden als lid van de MR van De Diedeldoorn is dat ik graag ook op een andere wijze 
betrokken wil worden bij het onderwijs van (mijn) kinderen. Door mijn werk is het helaas niet 
altijd mogelijk om bij de schoolactiviteiten overdag aanwezig te zijn. Daarom zou ik op een 
andere manier mijn steentje willen bijdragen. Ik denk graag op een positieve manier mee in 
mogelijkheden. Ik wil bijdragen aan het leggen van de basis voor de toekomst van onze 
kinderen. Als ik niet bezig ben met mijn kindjes of mijn werk, lees ik een boek, kijk ik een film 
of ga ik iets drinken met vriendinnen. Samen met mijn vriend Peter-Jan bezoek ik ook graag 
festivals, maar een dagje samen vissen vinden we ook erg leuk.    
Met vriendelijke groet, Angelique Kremer  
 
Kandidaat 3: Kim Over  
Mijn naam is Kim Over, ik woon samen met Mike en ben moeder van Sam en Daan Alberts. 
Sam is dit schooljaar begonnen in groep 1. Daan gaat sinds deze week naar de 
peuterspeelzaal binnen de Diedeldoorn en zal Sam over een tijd volgen naar het 
basisonderwijs. Ik werk parttime als ambulant hulpverlener en buurtwerker. Verder ben ik lid 
van de ouderraad van peuterpeelzaal de Diedeldoorn en lid van de centrale oudercommissie 
binnen Stichting Peuterwerk.    
De basisschoolperiode is een ontzettend belangrijke fase voor onze kinderen. Hoe onze 
kinderen zich verder ontwikkelen hangt mede af van de kwaliteit van het onderwijs en hoe zij 
de basisschoolperiode ervaren. Ik stel mij graag verkiesbaar voor de medezeggenschaps- 
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raad omdat ik actief een positieve bijdrage wil leveren aan de kwaliteit en koers van onze 
school. Door zitting te nemen in de MR kan ik de wensen van ouders en leerlingen 
vertegenwoordigen maar ook gesprekspartner zijn op het gebied van onderwijszaken. In 
beide gevallen vind ik het belangrijk dat het kind centraal blijft staan.    
Met vriendelijke groet, Kim Over  
  
Kandidaat 4: Daniëlle van der Ark  
Ik ben Daniëlle van der Ark, 43 jaar, getrouwd met Richard en moeder van Martijn (11 jaar) 
en Sophie (9 jaar). In 2007 zijn we met ons gezin vanuit Den Haag naar Emmen verhuisd, 
waar we inmiddels al 9 jaar met veel plezier wonen en werken. Naast mijn werk mag ik graag 
dansen, hardlopen, lezen en schilderen. En leuke dingen doen met de kinderen. Wat met 
Sophie al snel uitkomt op cupcakes en taarten bakken en versieren. Verder ben ik geregeld 
in de weer voor de stichting Maatje Op Pad, waarbij we uitjes en vakanties mogelijk maken 
voor kinderen met een zorgvraag, in omgeving Emmen, voor wie dat niet vanzelf gaat.   
Sinds dit schooljaar zit Sophie in groep 5 op de Diedeldoorn. De manier van lesgeven en de 
visie op de ontwikkeling en stimulering van de kinderen past op deze school beter bij Sophie. 
We zijn altijd wel betrokken geweest bij school en toen de oproep voor de MR kwam dacht ik 
meteen daar zou het nu eigenlijk wel een mooi moment voor zijn. De afgelopen 6 jaar heb ik 
vanuit mijn werk veel met het onderwijs te maken gehad en een behoorlijke kijk gekregen in 
de wereld van zowel basis- als voortgezet onderwijs en de aansluiting tussen deze twee. 
Daarnaast houd ik me in mijn werk bezig met trainen van effectief communiceren en gedrag, 
vanuit een positieve benadering. Een werkwijze die ik ook bij de school herken. Vanuit deze 

ervaring hoop ik dat ik wellicht een positieve bijdrage kan en mag leveren aan de school .   
Hartelijke groet, Danielle van der Ark  
 
 
De Leerling-adviescommissie (LAC ) De Diedeldoorn  
Wij betrekken onze leerlingen in het onderwijs en de LAC levert hieraan een bijdrage. Met 
het houden van vergaderingen komen leerlingen op een effectieve en aansprekende manier 
in aanraking met burgerschapsvorming in de basisschool. De rol van de vertegenwoordigers 
van de commissie is: mening geven, adviezen uitbrengen en debatteren.  
De LAC bestaat uit leerlingen uit de leerjaren 1 t/m 8. Groep 1 Nora , groep 2 Ilse , groep 3 
Nick , groep 4 Jill , groep 5 Lois, groep 6 Dominiek , groep 7 Jort, groep 7 Yanos, groep 8 
Nick. Een kind zit maximaal 1 schooljaar in de leerling adviescommissie. Een leerling (Nick) 
van groep 8 is voorzitter van de LAC. Hij zorgt samen met juf Karen dat de agenda wordt 
opgesteld en wordt verspreid. Leerkrachten bereiden de LAC voorafgaand aan een 
bijeenkomst in de klas voor met de kinderen.  
Daarnaast kan er input komen vanuit ouders (SAC of MR) of het team. De commissie kan 
ook leerkracht(en), de directie en/of ouders uitnodigen en andersom. Binnenkort zijn de LAC- 
notulen te lezen op onze website.  
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Diedeldoorn in beweging 
Komende weken maken we een start met de lessen over het veilig en doelgericht inzetten 
van sociale media in de bovenbouw. De kinderen leren begrijpen wat de gevolgen van 
sociale media kunnen zijn en leren o.a. over de gevolgen van het plaatsen van een bericht 
op internet. 

 
Algemeen 
Komt dat zien 
‘Komt dat zien’ is een samenwerkingsproject tussen de Brede School 
en de gemeente Emmen. Dit project biedt alle basisschoolleerlingen 
in Emmen de kans om gratis naar een jeugdvoorstelling in het nieuwe 
Atlastheater te gaan. 
Vandaag zijn de flyers uitgedeeld. Reserveren kan tot en met 31 
december 2016, maaaaar …….vol is vol, dus wacht niet te lang! 
 

Jarigen 
Groep 6/7: 22 okt Marit Schipper 
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 Trefwoord 2016-2017 afl. 1 thema Doorbijten Ouderbrief  / onderwijsbureau meppel/TK 

 

 
Doorbijten 
Ouderbrief bij Trefwoord, jaargang 22, aflevering 1, thema 4  

 

In de week van 24 oktober t.m. 11 november staat in de methode Trefwoord het thema “Doorbijten” 

centraal. 

 

Kom op, nog even de tanden op elkaar en doorbijten. Totdat je de schoolslag onder de knie hebt, twee 

octaven zuiver kunt spelen op de viool of in staat bent om van je 

gamecomputer af te blijven. Volhouden is een deugd, een positieve 

kwaliteit die we als opvoeders graag ondersteunen. 

Kinderen laten vaak zien dat ze doorbijters zijn. Als ze graag iets willen 

leren, dan gaan ze ervoor. Maar soms wordt het zwaar. Bijvoorbeeld als 

het te lang duurt of saai wordt voordat ze resultaat zien. 

 

De bijbelverhalen in dit thema gaan over een echte doorbijter: Jakob. Hij is maar 

een paar tellen jonger dan zijn tweelingbroer Esau, maar hij wil dolgraag de oudste 

zijn. De oudste heeft namelijk het eerstgeboorterecht en zal van vader Isaak de 

zegen krijgen. Jakob zet alles op alles en het lukt hem: de familielijn en het geloof 

van vader Isaak en grootvader Abraham zullen met hem verder gaan. En als hij 

later de liefde van zijn leven ontmoet, is Jakob bereid om twee keer zeven jaar te 

werken om met Rachel te mogen trouwen. 

 

De laatste week van dit project is ‘toevallig’ ook de Week van het Katholiek 

Onderwijs, met dit jaar het thema ‘Hoop geef je door’. Onze school wil daar bij 

stil staan: de kinderen horen verhalen over Maria en Sint Maarten, die ook 

doorbijters waren. Maria schrikt als ze hoort dat ze een kindje zal krijgen, maar 

ze stelt zich erop in. Zo ook Sint Maarten, die zomaar een bedelaar voor zich ziet. 

Wat doe je dan? We weten allemaal dat hij zijn mantel deelt. Daar kiest Sint 

Maarten voor. Zo geeft hij de hoop door, die Jezus mensen gaf. Ook een echte 

‘doorbijter’ dus, die Sint Maarten.  

 

Om echt vol te houden moet je gemotiveerd zijn. En dan helpt het als je de zin kunt 

ervaren van de dingen die je moet doen. Dan weet je dat tanden poetsen gezond is 

en waarom een sponsorloop niet gemakkelijk is maar wel waardevol. Bij die 

ontdekkingstocht willen wij de kinderen graag helpen.   

 

 

Team De Diedeldoorn 

‘Is iets moeilijk vol te houden, 

ook al was je het van plan? 

Moet je je er steeds toe zetten, 

en daar baal je weleens van? 

Kom op, zet je schrap! 

Zet elke dag een stap.’ 

 

http://www.trefwoorddigitaal.nl/

