Hart van Diermen
Februari 2018
Vanuit het team
Welkom en afscheid
Gisteren hebben we afscheid genomen van juf Jacobine. Sinds vandaag werkt Juf Daniëlle van
de Berg bij ons. We heten haar van harte welkom op school Diermen. In de vorige nieuwsbrief
heeft zij zich al kort voorgesteld. Juf Danielle heeft verteld dat zij en haar man in juli hun eerste
kindje verwachten. Ook via deze weg willen wij hen hiermee feliciteren.
Beste ouders,
Deze week heb ik afscheid genomen op school. Het was een super gezellige morgen. Ik wil jullie
via deze weg hartelijk bedanken voor de afgelopen twee jaar. Ik heb met heel veel plezier op
School Diermen gewerkt. Ik ga vanaf volgende week aan een nieuwe uitdaging beginnen op het
Voortgezet Onderwijs. Nogmaals bedankt en alle goeds gewenst.

Agenda
01-02
02-02 t/m 05-02
07-02
08-02
12-02
12-02
14-02
17-02
19-02
19-02
22-02
26-02 t/m 03-03

Volgende nieuwsbrief
Leerlingen vrij
Sophie jarig
Rapport mee
Patrick jarig
Zwemmen groep 3 en 4
Open morgen
Eibert-Jan jarig
Sebastiaan jarig
Oudergesprekken
Oudergesprekken
Voorjaarsvakantie

08-03
12-03
14-03
23-03
26-03
28-03
29-03
30-03

Volgende nieuwsbrief
Zwemmen groep 3 en 4
Biddag
Niek jarig
Zwemmen groep 3 en 4
Esther jarig
Paaslunch
Goede vrijdag

Ouderavond
Op donderdag 1 februari is de ouderavond. Voor de pauze zullen we het jaarverslag van de OC
horen. Tijdens deze avond wordt er afscheid genomen van Wieger-Jan Schaap. Hij is vele jaren de
voorzitter geweest voor de MR. We willen hem hartelijk bedanken voor alles wat hij voor de school
heeft gedaan. Na de pauze krijgen we informatie van logopediste Paula Groen. We hebben een paar
aanmeldingen gekregen. Het zal fijn zijn als we meer ouders mogen verwelkomen dan die zich
hebben aangemeld.
Psalmenrooster:
Onderbouw
4 februari
11 februari
18 februari
25 februari

87:4
92:1a

Bovenbouw
63:1
73:12
77:8
78:3

Lang weekend vrij
Op vrijdag 2 februari en maandag 5 februari zijn de kinderen vrij. De collega’s zullen deze dagen wel
op school aanwezig zijn.
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Tuin
De tuin is prachtig geworden mede dankzij ouders! Vrijdag kwam
tuiniersbedrijf G. de Graaf met een leuke verrassing. Onze school heeft een
boom gekregen. Deze is geplant bij de vlaggenmast.
Oudergesprekken
Op donderdag 8 februari krijgen de kinderen hun eerste rapport van dit jaar
mee naar huis. Op 19 en 22 februari worden de oudergesprekken gehouden.
U wordt allemaal verwacht. Vanaf vandaag hangen in de hal weer de
intekenlijsten. Wilt u uiterlijk woensdag 7 februari aangeven op welk tijdstip u
het gesprek wilt hebben?
Open morgen
Op woensdag 14 februari houden wij onze jaarlijkse open morgen van 8.30 –
10.30 uur. U bent van harte welkom om een kijkje te nemen in de klas van uw kind. Tijdens deze
ochtend zijn ook ouders welkom die zich willen oriënteren op een school voor hun kind. Kent u
mensen in uw omgeving die mogelijk interesse hebben, wilt u hen dan uitnodigen voor deze open
ochtend?
Voorjaarsvakantie
Van 26 februari tot en met 2 maart is de school gesloten in verband met de voorjaarsvakantie.
Biddag
Woensdag 14 maart is het Biddag. Deze dag mogen we naar de kerk gaan om de Heere te bidden
voor Zijn zorg en zegen. Het thema is dit jaar: “Vertel het maar” Binnenkort ontvangt u het
gezinsdagboekje, zodat u ook thuis met uw kind(eren) het thema kunt volgen.
Schoolkorfbal
We willen u er aan herinneren dat u uiterlijk deze week u kind(eren) kunt aanmelden voor
schoolkorfbal. Als u uw kind(eren) nog niet heeft opgegeven, wilt u dit dan zo snel mogelijk doen bij juf
Marja (m.delange@cnsputten.nl)?
Hulp gevraagd
Tijdens een schooljaar wordt er regelmatig een beroep gedaan op uw hulp. U kunt hierbij denken aan
het ondersteunen van de OC bij verschillende activiteiten, rijden en begeleiden bij een uitje,
onderhoud van de tuin, schoonmaken, enz. Wij snappen dat u niet bij al deze activiteiten kunt helpen.
Toch hebben wij u hulp hard nodig, want zonder uw hulp kunnen wij deze activiteiten niet meer doen
of moeten we externe personen inschakelen, wat vaak veel geld kost. Als er een vraag komt, wilt u
dan eens extra goed in uw agenda kijken of u echt niet kunt? Alvast hartelijk dank!
Vanuit de onderbouw
Speelgoedmorgen
Omdat de leerlingen vrij zijn op de eerst vrijdag van de maand, schuiven we de speelgoedmorgen een
weekje op en mogen de kinderen op vrijdag 9 februari speelgoed meenemen.
Koffer van Borre
Vanaf volgende week gaat de koffer van Borre om de beurt een weekendje met een kind uit groep 1 of
2 mee naar huis. In de koffer zit een knuffel (Borre) en een aantal voorleesboekjes. U kunt gedurende
het weekend de boekjes voorlezen en op maandag het koffertje weer mee naar school geven.
Letter van de week
- Week 5: ij van ijs
- Week 6: herhalen
- Week 7: eu van neus
- Week 8: a van acht
Prietpraat 
Dit is onze nieuwe rubriek in de nieuwsbrief. Om u als ouders ook mee te laten genieten van de leuke
uitspraken van de leerlingen!
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De dominee is in de klas. Remco heeft gevraagd aan de dominee hoe de kerk er uit ziet. De dominee
laat wat foto’s zien. Dan zegt Remco: ‘Ik zit in een kerk met een paard van goud er op’.
De juf heeft voor Wilbert zijn haren getekend. Wilbert: ‘Ik heb geen streepjes, ik heb dichte haren’.
Vanuit de bovenbouw
Voorlees wedstrijd Roza
Op 10 februari zal Roza als voorleeskampioen van school Diermen het opnemen tegen de andere
schoolkampioenen uit Putten. In verband met de capaciteit van de zaal zijn er maximaal 4 personen
per deelnemer welkom! We kunnen helaas niet aanmoedigen. Toch wensen wij Roze heel veel
succes, zet hem op!
Wonderlijk gemaakt
Over een paar weken gaan wij starten met de lessen van ‘Wonderlijk gemaakt’. We wachten even op
de komst van groep 4, zodat ze de lessen samen met de andere kinderen krijgen. Roza en Fay krijgen
de lessen samen met de kinderen van groep 7 en 8 van school Steenenkamer.
Groep 4
Op dinsdag 30 januari is groep 4 een uurtje bij ons in de klas geweest om te wennen. Ook zal juf
Jacolien een kort bezoekje brengen aan de onderbouw. Wij kijken uit naar jullie komst.
Damwestrijd
Roza, Fay, Patrick, Eva en Henrik hebben samen met school
Steenenkamer mee gedaan aan de damwedstijd in Putten. Rode wangen,
spanning en plezier…

Topondernemers
De laatste week van het thema: sport en ontspanning gaat deze week in. Ook moeten wij afscheid
nemen van het skelet (genaamd Max). Hij heeft ons de afgelopen maanden vergezeld. Niet voor
niets…. Afgelopen maandag hebben alle kinderen presentatie gegeven over het menselijk lichaam.
De ene groep heeft verteld welke botten wij in ons lichaam hebben, wat de functie van de botten is en
waarom wij botten en organen hebben. Ook is er een groepje die heeft onderzocht wat slaap en rust
met je lichaam doet. Hoe kan je het beste in slaap vallen? Wat gebeurt er als je nooit slaapt? Waarom
droom je of heb je nachtmerries? En hoe komt het dat je droomt?

Spelling (opfrissen)
Op dit moment zijn wij bezig met thema 5 van spelling. Het is heel belangrijk dat de kinderen thuis
oefenen met de woordjes van spelling uit hun woordpakket in hun huiswerkmap.
We merken tijdens het dictee aan het einde van een thema dat sommige leerlingen thuis niet altijd de
woorden oefenen. Wilt u hier aan denken?
In week van 5 februari hebben de kinderen hun woordendictee van thema 5. Elk thema duurt
ongeveer 3 weken.
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Ouder gezocht voor de MR: Meepraten op school? In de MR
natuurlijk!
Wat is een Medezeggenschapsraad (MR)?
Elk schoolbestuur moet op grond van de Wet Medezeggenschap op
Scholen (WMS) een MR instellen. In het basisonderwijs bestaat de MR uit
een personeels- en oudergeleding. Op onze school bestaat zowel de
personeels- als de oudergeleding uit 2 leden.
Wat doet een MR?
De MR denkt mee met het bestuur, toetst haar besluiten en heeft bij bepaalde besluiten instemmingsof adviesrecht. Belangrijke wijzigingen kunnen niet worden doorgevoerd zonder instemming van de
MR. De MR praat bijvoorbeeld mee over de visie en toekomst van de school, maar ook over
nieuwbouw of nieuwe leermiddelen. Een goed functionerende MR kan samen met de oudercommissie
een grote bijdrage leveren aan de kwaliteit van onderwijs en de sfeer en veiligheid op school.
Vacature oudergeleding
Eind van het schooljaar 2017/2018 gaat Roza naar het voortgezet onderwijs en zal Wieger Jan
Schaap, lid van de oudergeleding en voorzitter, stoppen met zijn MR-taken. Dit betekent dat er een
vacature is waarvoor wij een enthousiaste ouder zoeken. We zoeken iemand die zich vanaf het begin
van het nieuwe schooljaar 2018/2019 wil inzetten als MR-lid (geen voorzittersrol). De voorkeur gaat uit
naar iemand met kinderen in de onderbouw i.v.m. de continuïteit.
Wie mogen er lid worden?
Alle ouders (of voogden) met een kind op Basisschool met de Bijbel Diermen kunnen zich voor de MR
verkiesbaar stellen, zonder dat er bepaalde eisen aan hen mogen worden gesteld.
Hoe kunt u lid worden?
Ouders kiezen de oudergeleding, teamleden kiezen de personeelsgeleding.
Waarom zou u in de MR gaan?
Als MR-lid kunt u een positieve bijdrage leveren aan de gang van zaken op onze school. U bent nauw
betrokken bij de school, kunt meepraten en -beslissen over het beleid, krijgt meer contact met andere
ouders, het team en het bestuur en doet op allerlei uiteenlopende gebieden een schat aan ervaring
op. U kunt een cursus volgen om kennis op te doen over de taken van de MR.
Wilt u meer weten over de MR of heeft u nog andere vragen?
Voor verdere informatie of vragen kunt u zich wenden tot de ouders die momenteel zitting hebben in
de MR:
- Wieger Jan Schaap (vader van Roza in groep 8), 06-43821084
- Tessa van de Pol (moeder van Eva in groep 6), 06-14625741
Het is uiteraard ook mogelijk om een keer een MR-vergadering bij te wonen om een indruk op te doen.
Geïnteresseerd?
Meldt u zich dan als kandidaat aan via een e-mail aan twvandepol@gmail.com of geef het door aan
de bovengenoemde ouders. Graag met een korte motivatie waarom u lid wilt worden van de MR.
Agenda Jong Putten
Disney-instuif voor groep 1 t/m 4
Kinderen van groep 1 t/m 4 kunnen lekker komen gymmen in de voorjaarsvakantie. Slinger als tarzan,
vlieg als Aladin of schommel als een prinses op een van onze schommels. Voor ieder kind is er wel
wat leuks in de zaal.
Wanneer: Maandag 26 februari
Hoe laat: Ronde 1: 09:00-09:45 uur
Ronde 2: 10:00-10:45 uur
Voor wie: Groep 1 t/m 4
Waar: Sporthal de Putter Eng
Kosten: 0,50 euro p.p.
Meld je aan door een e-mail te sturen met je naam, telefoonnummer, school en klas
naar jong@putten.nl
Sportmixtoernooi (inclusief Bubblebal) groep 5 t/m 8
Wanneer: Dinsdag 27 febr.
Hoe laat: Groep 5/6: 10:00-12:00 uur
Groep 7/8: 12:30-14:30 uur
Waar: Sporthal De Meeuwen
Kosten: 3 euro p.p.
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