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Agenda 

Woensdag 15 februari Groep 1 vrij 

Vrijdag 17 februari Carnaval groep 1 ’s ochtends naar school 

Maandag 20 t/m vrijdag 24 februari Voorjaarsvakantie 

Woensdag 1 maart Aswoensdag 

Luizenpluizen 

Donderdag 2 maart Inloopochtend 8.30 – 9.30 uur 

 

Nieuws van de directie 
Vandaag ontvangt u de laatste Diedelbrief in deze 
huidige, vertrouwde vorm. 
Wij willen Patricia en Marianne en heel hartelijk 
bedanken voor hun inzet: elke maandagmorgen 
stonden ze klaar om onze Diedelbrief samen te stellen 
en te voorzien van een mooie lay-out.  
Super bedankt daarvoor! 
 
 
 
 
Social schools 
Als u zich heeft aangemeld voor Social Schools heeft u afgelopen zaterdag de eerste 
Diedelbrief ontvangen. Deze vernieuwde Diedelbrief bestaat uit alle nieuwsberichten van de 
afgelopen week vanuit school en de groep van uw kind. 
De vernieuwde Diedelbrief 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 heeft een uitnodiging met een activatielink via het emailadres dat bekend 
is bij ons op school. Mocht u deze niet hebben ontvangen neem dan contact op met Elise.  
 
Juf Fleur en juf Margriet gaan naar Canterbury 
In de voorjaarsvakantie gaan juf Fleur en juf Margriet 
een week studeren in Canterbury. 
Ze volgen daar de cursus 'Methodology and Language 
for Primary Teachers'. Doel is om nóg beter vvto-
Engels te geven op onze Diedeldoorn. 
We houden u op de hoogte! 
 
 
  

 
Wij wensen jullie een fijne voorjaarsvakantie! 
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Nieuws vanuit de Geledingen 

Van de Diedelbriefredactie 
Afgelopen zaterdag heeft u voor het eerst de Diedelbrief ontvangen via Social Schools. Ook 
na de voorjaarsvakantie krijgt u de Diedelbrief via Social Schools. Dit is dus de laatste 
Diedelbrief die u in deze vorm ontvangt. En hiermee is een einde gekomen aan de 
Diedelbriefredactie. Door het maken van de Diedelbrief voelen we ons meer verbonden en 
betrokken bij de Diedeldoorn. En wij hebben altijd met veel plezier aan de Diedelbrief 
gewerkt. Langs deze weg willen we Elise nog bedanken voor haar hulp en goede tips als wij 
er even niet uitkwamen. 
 
Marianne en Patricia 
 

Algemeen 
ALAAF ALAAF ALAAF! 
Vrijdag 17 februari is het weer zover: het grote feest der 
feesten CARNAVAL. 
Dit betekent dat iedereen op deze dag verkleed op 
school mag komen.  
We starten deze ochtend met een spetterende polonaise 
door de gangen waarbij alle ouders uitgenodigd zijn om 
dit geweldige spektakel te aanschouwen. 
Je hoeft deze dag voor de kleine pauze geen fruit en drinken mee te nemen want hier wordt 
voor gezorgd. 

We hebben er nu al zin in!  
De carnavalscommissie 
 
 
Let op! Wijziging Opa en Oma dag. 
Opa en Oma dag zal dit jaar plaatsvinden op vrijdag 24 maart i.p.v. vrijdag 17 maart. Dit 
omdat het ook Nationale Pannenkoekdag is. 
Dit betekent dat de kinderen van groep 1 op woensdag 22 maart vrij zijn en woensdag 15 
maart wel naar school gaan. 
 
Het schoolkorfbaltoernooi 2017!!   
Het toernooi wordt gehouden:  
Maandag 15 mei voor groep 3 en 4 van 18.00 – 20.00 uur (geen finale)  
Dinsdag 16  mei en woensdag 17 mei voorrondes voor groep 5 en 6 van 18.00u – 20.00 uur 
Op donderdag 18 mei vindt de finale plaats voor de teams van de groepen 5 en 6 die in de 
voorrondes als eerste in de poule geëindigd zijn. Ook van 18.00u – 20.00 uur.  
Donderdag 18 mei voorrondes en finale groep 7 en 8 van 18.00  –  20.00 uur.  
Je krijgt t.z.t. nog bericht van de leerkracht.  
Wij vragen ouders van de kinderen om een groep te begeleiden. Dit is dan het team waar uw 
kind in zit. Broertjes en zusjes graag op een apart briefje opgeven.  
Wil je meedoen met het schoolkorfbaltoernooi? Lever dan uiterlijk vrijdag 17 februari of z.s.m 
het strookje (zie bijlage) in bij de leerkracht.  
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BSO 
BSO Nieuws 
Het is alweer een tijdje geleden dat BSO de Diedeldoorn iets in de Diedelbrief heeft gezet! 
Bij deze weer nieuw BSO nieuws!  
Wij verwelkomen weer 2 nieuwe kindjes bij de BSO!  
Daan van Amerongen (groep 1) en Leonore van der Geld (groep2) welkom bij BSO de 
Diedeldoorn! Wij vinden het erg gezellig dat jullie bij ons op de BSO zitten en we hopen dat 
jullie een leuke tijd gaan hebben bij ons!  
Helaas moesten we ook afscheid nemen van Chayénna! Lieve Chayénna bedankt voor de 
leuke tijd bij de BSO!  

Na de Kerstvakantie hebben we samen genoten van de sneeuw en het ijs! Wat konden we 
fijn spelen zeg!!  
 

 
 
 
 
 
 
Lijkt het jou nou ook leuk om een keer bij de BSO te komen? Kom gerust een keer 
binnenkijken!  
 
Tot de volgende keer!  
 

 
Jarigen 
Groep 1: 15-02 Nora Borchers, 24-02 Aimée Wittering 

Groep 7/8: 23-02 Sander van Beek, 24-02 Joey Koster 
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Het schoolkorfbaltoernooi 2017!!   

Wil je meedoen met het schoolkorfbaltoernooi?   

Lever dan uiterlijk vrijdag 17 februari of z.s.m het strookje onderaan deze brief in bij de 
leerkracht.  

Het toernooi wordt gehouden :  

Maandag  15 mei  voor groep 3 en 4 van 18.00 – 20.00uur  (geen finale)  

Dinsdag 16  mei en woensdag  17 mei voorrondes voor groep 5 en 6 van 18.00u – 20.00u  

Op donderdag  18 mei vindt de finale plaats voor de teams van de groepen 5 en 6 die  in de 
voorrondes als eerste in de poule geëindigd zijn. Ook van 18.00u – 20.00u.  

Donderdag 18 mei voorrondes en finale groep 7 en 8 van 18.00- 20.00uur  

Je krijgt t.z.t. nog bericht van de leerkracht.  

Wij vragen ouders van de kinderen om een groep te begeleiden. Dit is dan het team waar uw 
kind in zit. Broertjes en zusjes graag op een apart briefje opgeven.  

Info:  

juf Karen   

DEZE INVULSTROOK GRAAG ZSM INLEVEREN BIJ DE LEERKRACHT  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Leerling  

Naam:………………………………….                          groep ……..     

wil graag meedoen met het schoolkorfbaltoernooi 2017.  

Ouder  

Naam: …………….....................................................................................  

wil het team begeleiden van mijn kind.  

 



 

 

 

 

 Trefwoord 2016-2017 afl. 3 thema Zoeken en vinden / onderwijsbureau Meppel/TK 

 

 
Ouderbrief bij Trefwoord, jaargang 22, aflevering 3, thema 1 

 

 

In de week vanaf 13 febr. voor de voorjaarsvakantie en de twee weken erna t.m. 10 maart werken we 

met Trefwoord aan het thema “Zoeken en vinden”. 

 

Iedereen loopt wel eens te zoeken: je bent je sleutels kwijt of het konijn is uit 

zijn hok ontsnapt. Het bijzondere is dat je pas gaat zoeken als je iets mist. Het 

voelt niet goed. Er ontbreekt iets. Je hebt dat wat je zoekt écht nodig. Dat wat 

voor jou waarde heeft, wil je bij je hebben en je gaat zoeken als het weg is.  

En wat voel je als je het teruggevonden hebt? Opluchting…? Fijn gevoel? Vreugde 

misschien? “Ik ben blij dat ik het terug heb!”, zeggen mensen vaak na zo’n 

zoektocht. “Ik had niet geweten wat ik zonder (jou) zou moeten doen.”  

De kinderen gaan ontdekken wat zij missen als ze iets, of misschien iemand, 

kwijt zijn. “Waar is Knijn?”, horen ze in de onderbouw. Ze leren dat bepaalde 

mensen, dieren en dingen belangrijk voor hen zijn en dat je die niet kwijt wilt.  

 

Bij die ervaring van iets kwijt zijn en op zoek gaan passen de verhalen die Jezus zijn leerlingen vertelde, 

bv. over die herder die één van zijn honderd schapen kwijt is en alles op alles zet om die ene terug te 

vinden. Of die vrouw die één van haar tien muntjes zoekt. En niet te vergeten die vader die één van zijn 

twee zoons kwijt is, vaak de ‘verloren zoon’ genoemd, maar gaat het om de zoon of ‘de goede vader’?  

Als Jezus zulke verhalen vertelt, moet je even goed nadenken. Het zijn gelijkenissen die méér vertellen. 

Je moet zoeken wat de betekenis is en als je het verhaal goed door je heen laat 

gaat, vind je een betekenis. De kinderen doen dat ook. Waar gaan die verhalen 

over? Over ons? Dat wij ook zoeken als we iets kwijt zijn? En waarom doen we 

dat dan? Het zoeken is één kant van het verhaal.  

De andere kant van het verhaal is dat ieder van ons gevonden wil worden,  

gemist of gezocht wil worden… door anderen… of door God. Jezus vertelt in zijn 

verhalen dat voor God alle mensen erbij horen, ook als ze even kwijt zijn om 

welke reden dan ook. Dat begreep niet iedereen in Jezus’ tijd. Of ze snapten het 

wel, maar ze wilden er niets van weten. Ze wilden niets te maken hebben met 

tollenaars, lammen of blinden: die hoorden er toch niet bij. En ze vonden dat ze 

zich daar niet druk over hoefden te maken. 

 

Dan komt de vraag aan de kinderen: Waar zie jij naar om? Waar zoek jij naar? Met wie voel jíj je 

verbonden? Voor wie voel jíj je verantwoordelijk?  

“We kunnen niemand missen!”, ontdekken de kinderen van de onderbouw.  

“We zijn ook verantwoordelijk voor…”, bedenken kinderen in midden- en bovenbouw. 

 

In diezelfde tijd is het Carnaval en op 1 maart begint met Aswoensdag de Veertigdagentijd. Juist dan is 

het tijd om - met Jezus’ verhalen - na te denken over wat er zoek is in het leven van sommige mensen. 

Misschien kunnen we helpen zoeken. Wie zoekt, die vindt. Dat gaan we doen. 

 

 


