
Op woensdag 14 september vond onze sportdag
plaats. Ook al dreigde deze in het water te vallen, toch
hebben we genoten van een gezellige, actieve dag.

Scroll snel door naar pagina 6 voor een verslag van
deze sportieve dag.

Wij zijn het schooljaar gezellig en feestelijk begonnen,
met mooi ingerichte klassen, nieuw meubilair, een rode
loper, kennismakingsdoosjes, spelletjes en nog veel
meer.

Lees hier meer over op pagina 2.

De kinderen hebben er thuis vast al over verteld: de
nieuwe gymzaal. Groep 3 t/m 8 en gymmeester Guido
hebben al van de nieuwe faciliteiten mogen genieten.

Benieuwd hoe de nieuwe zaal eruit ziet? Neem op
pagina 4 een kijkje.

Het kan u niet ontgaan zijn dat wij op
basisschool de Diabolo het drinken van
(kraan)water stimuleren.

Sinds kort hebben wij een nieuw initiatief:
woensdag waterdag.

Op pagina 7 vindt u een kleine sfeer-
impressie van deze eerste feestelijke
waterdag.
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START SCHOOLJAAR

Welkom in de kleutergroepen!

Klasgenoten Bingo in groep 5.

Een warm en vrolijk welkom!

Kennismakingsdoosjes in groep 7.

De rode loper
werd uitgerold.

 
Teambuilding

voor de
leerkrachten.

Een BIJzonder wel-
kom in groep 1-2B.

 
Groep 8 is klaar

voor de start.



Het schoolfruit is weer gestart. Op maandag krijgen
we schoolfruit en daar hebben we vaak genoeg van

tot de donderdag.
 

We hebben al mogen genieten van appels, peren,
meloen, kiwi, snoeptomaatjes en pruimen.

In de zomervakantie is Juf Saskia bevallen van een
gezonde zoon met de naam Quinn.

 
Wij wensen juf Saskia en de rest van haar gezin een
fijne kraamtijd. Na haar verlof, gaat juf Saskia een

nieuwe uitdaging aan op basisschool de Wegwijzer in
Landgraaf.

Onze kleutergroepen hebben nieuw meubilair
gekregen. Naast de nieuwe stoelen voor de leerlingen,
hebben we nu ook in elke kleutergroep deze handige

banken die zowel dienst doen als vaste kring als
opbergruimte.

Na een spannende verkiezing zijn Joep en Madée uit
groep 7 uitgekozen om deel te nemen aan de

kinderraad van de gemeente. Twee jaar lang zullen zij
onze school vertegenwoordigen.

 
De kinderraad is een initiatief van de gemeente

Kerkrade. Uit de leden van de kinderraad wordt ook
de kinderburgemeester gekozen.

KORT NIEUWS



Met ingang van dit schooljaar mogen wij

gebruik maken van de nieuwe gymzaal VIE. Het

is even iets verder lopen, maar dan hebben we

ook een prachtige zaal tot onze beschikking!

NIEUWE GYMZAAL: VIE



Veel leerlingen bij ons op school maken
tussen 12.00 en 12.50 u. gebruik van de

overblijf (TSO). Een enthousiast team van
vrijwilligers draagt hier zorg voor. 

 
Op dit moment komen wij helaas vrijwilligers
te kort. Wij zijn dus op zoek naar nieuwe TSO

ouders. 
 

Dit hoeven overigens niet per se ouders van
onze leerlingen te zijn. Ook oma's, opa's, buren,
tantes en ooms zijn van harte welkom op de

kanjers van ons TSO team te komen
versterken. Zelfs degene die maar één dag in
de week de tijd hiervoor heeft, kan ons al een

beetje helpen.
 

Kent u iemand waarvan u denkt dat hij of zij
interesse heeft in deze vorm van

vrijwilligerswerk, spreek diegene dan aan en
help hem of haar contact te leggen met

school.
 

Samen kunnen we ervoor zorgen dat onze
leerlingen (en leerkrachten) van een fijne

pauze kunnen genieten!

Als er iets speelt tussen leerlingen in de klas, dan is het de taak van de leerkracht hier actie
op te zetten. Wij merken dat ouders dit soms (goedbedoeld) zelf willen oplossen.

 
Het aanspreken van een andere ouder op het gedrag van zijn/haar kind kan averechts
werken. Een akkefietje tussen twee leerlingen kan dan onbedoeld een ruzie tussen twee

ouders worden. Dat willen we voorkomen.
 

Sommige groepen hebben een ouder-WhatsApp groep. Hier zit de leerkracht niet in. Ook het
bespreken van leerlingen in deze WhatsApp groep is niet wenselijk en kan vervelend zijn voor

de betreffende ouders en kinderen. 
 

Speelt er dus iets met uw kind en een andere leerling in de groep, neem dan contact op
met de leerkracht en vertrouw erop dat hij/zij dit zal oppakken en u hier verder over zal

informeren.

TSO OUDERS
GEZOCHT



We hebben ons niet klein laten krijgen tijdens de
verregende sportdag van dit schooljaar.
Normaliter houden we deze sportieve dag buiten
de muren van school, maar de regen gooide
behoorlijk wat roet in het eten.
 
Desondanks hebben de leerlingen genoten van
de alternatieve spellen. Met name Just Dance
viel goed in de smaak! Ook het bowlen werd met
veel enthousiasme gespeeld, net als het
ringenspel dat meester Folkert tot een ware
Hunger Games heeft weten om te toveren.
 
Voor de toekomst is het een idee om de dag te
verplaatsen naar het einde van het schooljaar.
Goed weer is nooit te garanderen, maar de kans
is in ieder geval groter. Daarnaast is het alleen
maar positief om te horen dat de leerlingen de
sportdag graag op een hele schooldag zouden
willen houden. Wie weet is dit komend schooljaar
wel mogelijk.

SPORTDAG

Wij willen de ouderraad en
andere ouders bedanken
voor hun inzet bij deze
activiteit. 

Zonder jullie hulp was deze
dag niet mogelijk geweest.



Hiep hiep hiep, hoera! Alle
kinderen drinken vanaf
vandaag op woensdag
nog alleen maar water. 

Dit is ook heel goed voor de
hersenen! 

 
Als verrassing kregen de

kinderen een mooie waterfles
van school. We hebben een

mooi feestje gevierd in de hal
met de hele school. 

Man, wat een feest! We
hebben gedanst en de

watertapkraan is nu officieel
geopend. De kinderen kunnen

de waterfles bijvullen in de
grote hal. 

 

VEEL DRINKPLEZIER!


