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Agenda 

Maandag 30 januari Groep 6/7 naar het Atlastheater 13.00 - 14.00 uur 

Dinsdag 31 januari Groep 7/8 naar het Atlastheater 10.30 – 11.30 uur 

Maandag 6 februari Start Social Schools 

 
 

Nieuws van de directie 
School-app Social Schools 
Social Schools kunt u openen op een tablet, computer of in de Mobiele app ‘Social Schools’. 
De mobiele apps voor Android en iOS zorgen ervoor dat u snel geïnformeerd wordt.   
Mocht u geen gebruikmaken van de app dan komen de berichten ook binnen op uw 
emailadres. U krijgt volgende week maandag, 6 februari, een uitnodiging met een 
activatielink via het emailadres dat bekend is bij ons op school. Dus houdt uw mailbox 
goed in de gaten!  
Wij willen u verder informeren over ons Protocol Social Media op onze website.  
  
Op dinsdag 7 februari zijn er twee informatiebijeenkomsten voor ouders: 
- ’s ochtends van 8.30 uur – 9.30 uur 
- ’s middags van 15.00 uur – 16.00 uur. 
  
Wij houden u de komende weken ook op de hoogte via de Diedelbrief in Socials Schools.  
Bij vragen over Social Schools kunt u terecht bij Elise en juf Karen. 
 

Algemeen  
Gratis kaartjes voor het Atlastheater 
Deze week ontvangen alle kinderen van onze school één gratis kaartje voor 
een voorstelling in het Atlastheater. Alle basisschoolleerlingen krijgen de 
kans om kennis te maken met het nieuwe theater.  
Deze kaartjes zijn alleen geldig voor de volgende voorstellingen: 
Groep 1 & 2: De Kabouter, op zondag 12 februari. 
Groep 3 & 4: De Kleren van de Keizer, op woensdag 22 februari. 
Groep 5 & 6/7: De Kleren van de Keizer, op donderdag 23 februari. 
Groep 7 / 8: Elements of freestyle, op woensdag 29 maart.  
De datum en het tijdstip staan op het kaartje vermeld.  
De kinderen zitten per groep bij elkaar. De voorstellingen vinden plaats buiten schooltijd. 
Onze school draagt zorg voor de verspreiding van de kaartjes, maar is niet verantwoordelijk 
tijdens de voorstelling. De leerkrachten zijn niet aanwezig. Vanuit het Atlastheater is er 
begeleiding aanwezig.  
De extra begeleiding kaartjes (Max 2 per groep) zijn voor de klassenouders.  
Wij vragen u, indien u de kaartjes niet gaat gebruiken deze op school aan de 
groepsleerkracht terug te geven. Dan kunnen deze kaartjes verloot worden onder ouders van 
wie de kinderen meegaan. 
 
 
 
Kinderwoorddienst 
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Namens de werkgroep Kind en Liturgie worden alle kinderen uitgenodigd voor de 
kinderwoorddienst van zondag 5 februari. Het thema van deze zondag is "Laat je licht 
stralen!” De dienst begint om 10.00 uur en vindt plaats in de Pauluskerk aan de Meerstraat 2 
te Emmen. 
Graag tot dan! 

 
Peuterspeelzaal: afscheid juf Carolien 
Met veel plezier heb ik vanaf Oktober 2015 op de peuterspeelzaal van De Diedeldoorn 
gewerkt. 
Omdat ik per 1 Februari 2017 meer uren krijg op de andere school waar ik werk moet ik 
afscheid gaan nemen.  
Ik heb het heel erg naar mijn zin gehad op de Diedeldoorn en heb veel goede herinneringen. 
Die neem ik met me mee!  
Ik ga de school, mijn collega's, de ouders en vooral de peuters heel erg missen! 
 
Carolien van Buijsen. 

 
Info groepen 
Groep 6/7 
Groep 6/7 gaat maandagmiddag (30-01) naar de voorstelling “Onbekend land” in het 
Atlastheater. Ze gaan met auto’s. 
 
Groep 7/8 
Groep 7/8 gaat dinsdagmorgen (31-01) naar de voorstelling “Onbekend land in het 
Atlastheater“. Ze gaan met de fiets. 
 

Nieuwe leerling 

Chloë Pras welkom op de Diedeldoorn. Veel plezier in groep 1! 
 

Jarigen 
Groep 2: 05-02 Bo-Mae Vogelvanger 

Groep 3: 01-02 Kars Wever, 04-02 Zoë Eissing 
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