
Denkt u eraan om uw zoon of dochter aan te melden
voor het overblijven? Elke dag zijn er nog leerlingen die
wél overblijven, maar niet aangemeld zijn. Door uw kind
aan te melden voorkomt u onnodige administratie
achteraf en zorgt u ervoor dat wij het overzicht over de
overblijvers behouden.

Op woensdag 25 januari hebben wij in alle
groepen het voorleesontbijt gevierd.

De kinderen namen een lekker ontbijtje mee
en in elke klas was er een special guest die
uit een populair prentenboek of kinderboek
voorlas. Voorlezen heeft ontzettend veel
voordelen voor de taalontwikkeling en
woordenschat. Daarom beperken we het
voorlezen ook niet tot de Nationale
voorleesdagen, maar lezen we het hele jaar
door voor.

Benieuwd welke voorlezer er in de groep
van uw kind was? Kijk op pagina 3.

SCHOOLREGELS KALENDER FEBRUARI

OVERBLIJVEN
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Deze week oudergesprekken
's Avonds oudergesprekken
MR vergadering
Gekke haren dag
Carnavalsviering groep 1-3
Carnavalsviering groep 4-8
Groep 1-3 vrije dag
Groep 4-8 middag vrij
Start Carnavalsvakantie
Weer naar school
Luizencontrole

6-2
7-2
13-2
15-2
16-2
17-2

27-2

Een van de speerpunten waar wij dit schooljaar mee
aan de slag gaan, is gedrag en sociaal-emotionele
vorming. Wij worden hierin begeleid door juf Kyara,
gedragsspecialist in opleiding. 

De afgelopen periode zijn wij begonnen met het
inoefenen van en succeservaringen opdoen met
enkele duidelijke regels voor het schoolplein. Door
eenduidige regels verkleinen we de kans op conflicten
en incidenten op het schoolplein en zorgen we samen
met de kinderen voor een gezellige pauze.  

De schoolpleinregels zullen binnenkort ook op mooie
borden zichtbaar worden op ons plein. In de
onderbouw gelden minder regels en worden deze
ondersteund door illustraties.

Op pagina 6 leest u welke schoolregels al aangeboden
zijn.

VOORLEESONTBIJT



Meester Folkert en juf Grada hebben hun
certificaat van de cursus Met Sprongen

Vooruit groep 5-6 behaald.
 

Deze cursus is gericht op het spelenderwijs
oefenen en automatiseren van de

basisvaardigheden rekenen.
 

De flessenactie van groep 8 loopt nog steeds!
 

U kunt nog altijd lege flessen inleveren bij
groep 8. Het maakt niet uit van welke

supermarkt de flessen komen; alles is welkom.
 

Alle opbrengsten komen ten goede aan het
kamp van groep 8!

Voor het eerst hebben wij een ouderavond
Voortgezet Onderwijs georganiseerd. Op

dinsdag 10 januari hielden twee docenten  een
presentatie voor de ouders van groep 7 en 8
waarin nagenoeg alle VO scholen aan bod
kwamen. De opkomst was op het laatste

moment onverwacht hoog.
 

We maken hier een jaarlijks terugkerend
evenement van.

KORT NIEUWS



In groep 8 werd voorgelezen
door Kiki, de bestuursvoorzitter

van Movare.

Burgemeester Petra Dassen las
in groep 7 voor uit 'Prutsers en

pechvogels'.

In groep 6 werd voorgelezen
door de directeur van de Hub.

Cato uit groep 8 mocht in groep
3 voorlezen uit 'Brave hond,

stoute kat'.

Twee voorlezers uit groep 7 lazen
voor uit 'Maximiliaan Modderman

geeft een feestje' in groep 1.

Daylana en Raf uit groep 8
mochten in groep 1-2A

voorlezen.

Ook in groep 1-2 B mochten Evi
en Josine het feestelijke boek

voorlezen.

In groep 5 las Thea van
boekhandel Deurenberg voor.

In groep 5 werd voorgelezen
door Carla van de Hub.

VOORLEESONTBIJT

WOENSDAG 25 JANUARI



Marieke Kuijk
individuele leerlingbegeleiding

Hallo allemaal

Mijn naam is Marieke Kuijk en sinds
1 december ben ik officieel
verbonden aan jullie school De
Diabolo. Ik woon al jaren op
Heerlerbaan met mijn man Erik,
maar ben opgegroeid in
Roermond. 

Ik heb inmiddels bijna 24 jaar
ervaring in de jeugdzorg en kom nu
op deze mooie school
ondersteuning bieden aan
leerlingen, leerkrachten en indien
nodig ouders. 

Ik zal vooral in de ochtenden
aanwezig zijn m.u.v. de donderdag.
Dat is mijn vrije dag. Mocht je
vragen hebben, kom dan gerust
even binnen gelopen om een
praatje met me te maken. Ik kijk
ernaar uit om jullie te ontmoeten
dus wie weet tot snel.

Jullie hebben mij misschien al
eerder gezien op school, dat klopt!
Ik ben al ongeveer een jaar bezig
geweest met individuele
begeleiding van enkele leerlingen,
maar nu mag ik dus iedereen die
het nodig heeft komen helpen op
school. 



Ons werd gevraagd om iets te schrijven in de nieuwsbrief, en dit is een mooie
gelegenheid om ons voor te stellen. En wat we allemaal al hebben gedaan tot nu toe.

Het carnaval comité carnaval bestaat uit 3 personen: 
Manon Vroomen, mama van Liv (groep 4) 
Daisey Ploum, mama van Danique (groep 4) en Raff 
Femke Adomeit, mama van Riva (groep 4 ) en Devon 

Dit is een gehele nieuwe werkgroep en we zijn na de zomervakantie begonnen om eens
te bedenken wat gaan we doen, en hoe gaan we dit gaan aanpakken.

Het idee was er al snel, nu de uitvoering nog.
De foam was besteld en toen begon het
voorbereiden van alles, meten & knippen.
Maar wat een werk. We hebben heel veel
met ons 4-en gedaan, want de moeder van
Daisey was een enorme hulp hierbij. 

Natuurlijk hebben we af en toe hulp gekregen
van hulpouders, die zich vrijwillig hebben
aangemeld om ook een handje te helpen. 
Er was nog geen muziekkar, maar deze heeft
de vader van Femke voor ons gemaakt.

Inmiddels heeft al iedereen op de 3 avonden
kunnen werken aan de hoeden en de capes
en kan de rest thuis verder gemaakt worden.

Dit is natuurlijk ook een mooie gelegenheid om nog hulp te vragen, want deze hebben
we echt nodig, want met zijn 3-en kunnen we dit niet realiseren.

We hebben nog hulp nodig bij:
- zaterdagochtend schminken;
- Zaterdagochtend Ballonnen stokken maken ;
- Muziekkar op pimpen;
- Iemand die de muziekkar voortduwt tijdens de optocht (liefst 2 mannen) 

Denk jij……. Jaaa, dat wil ik wel doen, stuur een mail naar dediabolocarnaval@gmail.com
of spreek ons aan op het schoolplein. Of wil je ook voor volgende jaar in het carnaval
comité en heb je goede ideeën, laat het ons weten.

 

WERKGROEP KINDEROPTOCHT

DANKJEWEL ALVAST EN WE GAAN ER EEN
ONVERGETELIJKE DAG VAN MAKEN!



2 - Als het niet
stopt, geef ik een

duidelijke
waarschuwing.

3 - Stopt het nog
steeds niet, dan

ga ik naar de
pleinwacht.

4 - Wij zoeken
samen een
oplossing.

1 - Ik zeg duidelijk
stop-hou-op als
ik iets niet langer

leuk vind.

Als ik de bal wil
halen, vraag ik dit

aan de
pleinwacht.

Ik doe dit op een
beleefde manier.

Als ik het
schoolplein

verlaat, steek ik
voorzichtig over.

Als ik naar het
toilet moet, meld

ik dit bij de
pleinwacht.

Ik doe mijn afval
in de prullenbak.

Als de bel gaat,
neem ik al mijn

spullen mee naar
binnen.

Als een
prullenbak vol is,
meld ik dit bij de

pleinwacht.

Wij praten op een
prettige manier
met anderen.

Ik behandel
anderen zoals ik

zelf behandeld wil
worden.

Op school praat
ik Nederlands,
zodat iedereen

mij verstaat.

Wij maken gebruik van stop-hou-op.

Wij vragen of we het schoolplein mogen verlaten.

Wij zorgen dat het schoolplein netjes blijft

Wij gebruiken schooltaal.


