Hart van Diermen
Mei 2018
Vanuit het team
Juf Jacolien
Nog een kleine week en dan hoopt juf Jacolien te gaan genieten van haar zwangerschapsverlof.
De kinderen hebben alvast kunnen wennen aan meester Roel, die haar op maandag, donderdag
en vrijdag komt vervangen. De andere dagen is hij werkzaam op basisschool de Akker.
Juf Tine komt juf Jacolien vervangen op de dinsdag en woensdag. Dit betekent dat zij zal
stoppen met haar werkzaamheden op Steenenkamer. Omdat we hiervoor nu ook een vervanger
hebben gevonden, konden we het pas nu met u delen.
Ook via deze nieuwsbrief wensen we juf Jacolien een goed verlof toe!
Geboren
Op 29 april is Sarah geboren. Sarah is het zusje van Willem en Bram. Graag willen we de familie
Cozijnsen van harte feliciteren met dit wonder en wensen we jullie Gods zegen toe bij de
opvoeding.
Mei
t/m 11
2
14
15
21
26
30

Meivakantie
Indy jarig
Schoolkorfbal groep 3/4
Schoolkorfbal groep 5/6
Tweede Pinksterdag
Veluwe wandeltocht
Lesvrije dag i.v.m. cursus

Agenda
Juni
4
8
11
15
18
20
24
28

Zwemmen groep 3 en 4
Lesvrije dag
Lesvrije dag
Rens jarig
Zwemmen groep 3 en 4
Meester- en juffendag
Willem jarig
2de rapport mee

Vrije momenten
Op woensdag 30 mei zijn alle leerlingen vrij in verband met de cursus werkdruk. Voor meer informatie
hierover verwijzen we u naar de mail van 27-3-2018. Op 8 en 11 juni hebben de kinderen een ‘lang
weekend’. De collega’s zijn deze dagen wel op school.
Vakantierooster 2018-2019
Ossenmarkt
Herfstvakantie
Studiedag
Kerstvakantie
Lang weekend
Voorjaarsvakantie
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren extra dagen
Zomervakantie

10 oktober 2018
22 t/m 26 oktober 2018
21 november 2018
24 december 2018 t/m 4 januari 2019
8 t/m 11 februari 2019
25 februari t/m 1 maart 2019
19 april 2019 t/m 3 mei 2019
30 en 31 mei 2019
10 juni 2018 t/m 12 juni 2019
22 juli t/m 30 augustus 2019

Koningsspelen
We kunnen terugkijken op geslaagde Koningsspelen. Het was leuk dat er veel belangstelling was.
Toetsweek
In week 22 en 23 zullen de laatste toetsen van dit schooljaar worden afgenomen. Wilt u hier rekening
mee houden bij het plannen van afspraken?
Schoolkorfbal
Schoolkorfbal is weer achter de rug. We kijken terug op een paar leuke dagen. De kinderen die mee
deden, hebben zich er goed voor in gezet! Groep 5/6 is tweede geworden!
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Schoolvoetbal
Het schoolvoetballen is ook goed verlopen. We mochten zelfs vrijdag doorspelen voor een 3 de of 4de
plek. Uiteindelijk zijn we 4de geworden. Goede prestatie!
Psalmenrooster:
6 mei
10 mei
13 mei
20 mei
27 mei

Onderbouw

Bovenbouw

143:10

22:14
123:1

Hemelvaart
Pinksteren

Veluwe Wandeltocht
De Veluwe Wandeltocht is op zaterdagmiddag 26 mei. Onderaan deze nieuwsbrief zit een brief met
meer informatie hierover. Wilt u deze brief goed doorlezen?
Vanuit de onderbouw
Juf Paula:
Wilt u de map meegeven op de dagen dat de juf komt? Ze komt 5 juni.
Speelgoedmorgen
Iedere eerste vrijdag van de maand is het speelgoedmorgen. Wilt u erop letten dat de kinderen geen
‘geweld’ speelgoed meenemen?
Kwink lessen
Voor de vakantie hebben we ‘Wonderlijk gemaakt afgerond’. We hadden het over het lichaam
schoonhouden en wat was het leuk dat Stephanie in bad mocht in de onderbouw! Ook over
verschillen over jongens en meisjes, samen spelen en…. verliefdheid ☺.
We gaan de laatste maanden van dit schooljaar in. Een gezellige, drukke periode waarin we dus wat
extra’s van uw kind vragen. Want soms is het lastig om de motivatie en het enthousiasme tot de
laatste dag vol te houden. Daar gaan we natuurlijk vol voor met z’n allen. Want alleen in een gezellige,
vrolijke en gemotiveerde groep komt uw kind tot echt leren. Met Kwink, onze methode voor sociaalemotioneel leren, besteden we volop aandacht aan het aanleren van belangrijke levensvaardigheden.
Dat doen we met speciale Kwink-lessen én door de hele dag door kinderen te laten zien hoe hun
gedrag en emoties een bijdrage kunnen leveren aan een gezellige groep. Door verantwoorde keuzes
te maken, door eigen emoties te kunnen inschatten en controleren, door je in te leven in de gevoelens
van een ander. En nog veel meer. Dit zijn de onderwerpen van de volgende vijf SEL-lessen:
-Les 16: Ik zet door als iets niet meteen lukt (zelfmanagement)
-Les 17: Ik deel met anderen wat internet met mij doet (keuzes maken)
-Les 18: Ik weet dat bepaalde omgangsvormen van waarde zijn voor de groep (relaties hanteren)
-Les 19: Ik blijf mijn best doen om het leuk te hebben in de groep (keuzes maken)
-Les 20: Ik weet van mezelf waarin ik gegroeid ben (relaties hanteren)
Wilt u thuis extra aandacht besteden aan Kwink en sociaal-emotioneel leren? Gebruik dan de
Koelkastposter voor thuis. U vindt de nieuwste poster op www.kwinkopschool.nl/home/voor-ouders.
Lees ook het Kwink magazine met praktische tips voor thuis. Kijk op
www.kwinkopschool.nl/verantwoording/kwinkmagazine.
Prietpraat ☺
- Juf: Als je wandelt in het verkeer ben je een… Dan antwoord Lisa enthousiast: ‘Een
voetloper!’
- Steijn heeft een letter in spiegelbeeld geschreven. Dan zegt hij: ‘Dat is onderste kop’.
Vanuit de bovenbouw
Meester Roel en juf Tine
Woensdag gaat juf Jacolien met verlof. Donderdag begint meester Roel bij ons op school. Meester
Roel werkt tot de zomervakantie op maandag, donderdag en vrijdag. Juf Tine werkt op dinsdag en
woensdag. Ik wens de kinderen, de juf en meester een hele fijne tijd met elkaar tot de zomervakantie!
Veluwe wandeltocht
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De kinderen van groep 6 gaan (gezellig) de 10 km lopen!
Topondernemers
Donderdag 17 mei starten wij met een nieuw en het laatste thema van dit schooljaar. Het thema van
de komende 8 weken is; Reizen. Een leuke voorbereiding op de zomervakantie.
Onderwerpen zoals; landen bij de Middellandse zee, wadlopen, Schiphol, zeevaart, verschillende
culturen, je huid en landen in Europa komen aan bod.
Op maandag en dinsdag gaan de kinderen in groepjes of individueel aan de slag. Op donderdag
gaan wij school breed aan de slag met topondernemers. Dit hebben wij ook aan het begin van het jaar
gedaan. We combineren het thema reizen met het thema van de onderbouw; de onderwaterwereld.
Elke donderdag worden onderwerpen als; vissen, haaien, plastic soep etc. behandeld.
Komende dinsdag
Aankomende dinsdagmiddag gaan wij met de klas naar Nijkerk. We bezoeken hier een Joods
monument. Eigenlijk hoorde dit bezoekje nog bij het thema oorlog en vrede, maar dit is opgeschoven.
Overig
Vanuit de MR
Betreft: MR verkiezingen schooljaar 2018-2019
Beste ouders, verzorgers,
Zoals u heeft kunnen lezen in de nieuwsbrief van april, konden kandidaten
voor de oudervertegenwoordiging binnen de MR van school Diermen zich tot en met 19 april
jl. aanmelden. We zijn verheugd u te melden dat er twee ouders zijn die zich
kandidaat hebben gesteld, namelijk Marlies van Duijn en Philip Vijfhuize. Graag willen wij u uitnodigen
om uw stem uit te brengen op één van de twee genoemde kandidaten.
Spelregels MR verkiezing:
• Alle ouders en wetmatige verzorgers van de kinderen op school Diermen zijn stemgerechtigd.
• Per gezin kunt u één stem uitbrengen.
• U ontvangt bij deze brief 1 stemformulier met daarbij een motivatie van beide kandidaten,
zodat u een goede keuze kunt maken.
• De stemming is anoniem. Dit betekent dat u uw stemformulier zonder naam (opgevouwen) in
de stembus kunt doen.
• De stembus staat vanaf vandaag tot D.V. vrijdag 1 juni 2018 op de gang van de school, direct
bij de ingang. Tot 1 juni kunt u dus uw stem uitbrengen.
• In de week van 4 juni zal er een extra MR vergadering plaatsvinden met de stemcommissie.
• In de week van 11 juni zal de gekozen kandidaat voor de oudergeleding bekend gemaakt
worden voor het schooljaar 2018-2019.
• Bij een gelijk aantal stemmen, volgt een tweede stemronde.
Wij hopen natuurlijk dat u uw stem uit gaat brengen. Mocht u nog vragen hebben, aarzel niet om ze te
stellen aan de MR-leden. Dat kan persoonlijk of via de mail.
Hartelijke groet,
De MR: Jacolien van den Brink , Dirma Kleijer , Tessa van de Pol en Wieger Jan Schaap
Hieronder stellen de kandidaten zich in alfabetische volgorde voor:
•

Mijn naam is Marlies van Duijn, (34 jaar) en als moeder van Celia wil ik mij graag kandidaat
stellen voor de MR. Ik heb gemerkt dat deze mooie, kleine school erg hecht is, en dat er veel
hulp door ouders gegeven wordt bij allerlei projecten. Bij het ophalen van Celia ben ik erg
warm welkom geheten door jullie als ouders, en merk ik jullie betrokkenheid bij deze school.
Of het nu is bij een voetbalwedstrijd, of bij een Kerstviering, er zijn steeds ouders die
belangeloos zich inzetten voor onze kinderen en deze school. Het enthousiasme van jullie
werkt aanstekelijk!
Ook ik wil graag mijn steentje bijdragen. Omdat ik praktisch gezien niet veel kan betekenen
omdat we nog een kleintje thuis hebben, en ik niet vaak een auto voor de deur heb staan, zag
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ik mijn kans schoon, toen er een vacature kwam voor een kandidaat in de MR. Verder wil ik
graag de school van alle kanten beter leren kennen. Door in een MR te komen leer je sneller
mensen, en de organisatie van de school, kennen. Daarnaast heb ik ervaringen in besturen
van vrijwillige organisaties zoals het Nederlandse Rode Kruis, EHBO-verenigingen en Dorcas,
zodat ik denk prima voor deze taak geschikt te zijn.
Ik hoop op uw stem! Hartelijke groet Marlies van Duijn
•

Dag beste ouders,
De reden dat ik me in wil zetten voor de MR ligt erin dat Diermen voor mij meer is dan 'de
school om de hoek', een keuze uit gemakszucht.
Diermen is een school met historie, waar mijn ouders zich met passie voor ingezet hebben,
waar mijn broers en ik les gehad hebben en waar nu ook mijn kinderen naar school mogen
gaan.
Naast goed onderwijs heb ik er kunnen genieten van de kleinschaligheid en het
buurtschapsgevoel. Dit is iets wat ik nog steeds ervaar. We moeten het als kleine basisschool
met elkaar rooien en dat houdt in dat we allemaal ons steentje bij moeten dragen. Ik denk dat
voor mij deze bijdrage in de MR ligt. Hoewel de MR een nieuwe wereld voor mij is wil ik graag
meedenken over schoolzaken en me inzetten voor Diermen.
Met vriendelijke groet,
Philip Vijfhuize

Vanuit Jong Putten
Jeugdsportfonds:
Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds
Ieder kind moet kunnen sporten of aan cultuur kunnen doen! Maar lang niet alle kinderen hebben
gelijke kansen. Dat kan aan van alles liggen, maar nooit aan de kinderen zelf. Als het over sport en
cultuur gaat, geven het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds juist die kinderen een extra kans. Een
kans die ze anders niet zouden krijgen, omdat bijvoorbeeld het lidmaatschap van een sportvereniging
niet kan worden betaald.
Wie komen in aanmerking?
Kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar, waarvan de ouders weinig geld hebben. Denk
hierbij aan gezinnen die leven van een uitkering, in de schuldsanering zitten of een inkomen
hebben onder 120 % van het sociaal minimum. Alle kinderen uit het gezin komen in aanmerking. De
bijdrage van Jeugdsportfonds Gelderland bestaat uit een vergoeding voor het sportlidmaatschap (en
daarnaast eventueel de aanschaf van sportartikelen) tot maximaal € 225 per jaar per kind. Voor het
Jeugdcultuurfonds is dat maximaal € 425 per jaar. Jaarlijks wordt opnieuw bekeken of het kind voor
een nieuwe bijdrage in aanmerking komen.
Aanvragen
Ouders kunnen zelf geen aanvraag indienen bij het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds, maar
kunnen wel een intermediair benaderen als zij verwachten dat hun kinderen in aanmerking komen
voor het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds. Voorbeelden van intermediairs die een aanvraag
kunnen indienen zijn: een leerkracht van school, een gezinsvoogd, de (school)arts, een jeugdwerker
of een (jeugd)hulpverlener.
Inmiddels zijn er al 10 aanvragen gedaan dus twijfel niet!
Kijk voor meer informatie op: https://jeugdfondssportencultuur.nl/
Voor vragen kunt u bij ons terecht.
Mike Helsdingen
mikehelsdingen@hotmail.com
0617730050
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Lisette van de Kieft
lvdkieft@putten.nl
0630994018
Tanja van Driel
tvdriel@swputten.nl
0683708753
Schoolwaterpolotoernooi
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Op zaterdagmiddag 26 mei organiseert Triton Putten i.s.m. Jong Putten het eerste
schoolwaterpolotoernooi van Putten. Tijdens dit toernooi staat de kennismaking met waterpolo
centraal maar hopen wij dat iedereen; spelers, leiders en toeschouwers vooral plezier zullen beleven
tijdens het toernooi en de waterpolosport.
Er wordt gespeeld met twee leeftijdscategorieën om deel te nemen; teams uit groep 5/6 en teams uit
groep 7/8. De teams zullen in (korte) wedstrijden met echte scheidsrechters tegen elkaar strijden in
echte wedstrijden. De mixteams (jongens en meisjes) bestaan uit vier spelers in het water en
maximaal 2 wisselspelers. Uiteindelijk zal er gestreden worden om de felbegeerde Tritonbeker mee
naar huis te nemen!
Wie weet wint jouw team van jullie school wel de eerste Tritonbeker! Inschrijving vind plaats via de
mail, met daarin vermeld: de spelers en de teamleider. De teamleider (een ouder) is ook bij het
toernooi aanwezig en draagt verantwoordelijkheid voor het team.
Bij definitieve inschrijving ontvang je van ons alle informatie en het programmaboekje over het
toernooi, wedstrijden en hoe je het beste voor te bereiden 😃. Voor meer informatie en/of vragen kun
je contact opnemen met Eelco Bakker: E-mail: eelcobakker@hotmail.com of 06-24772003.
Een sportieve groet namens de schoolwaterpolocommissie,
Eelco Bakker, Gerben van de Groep, Ioannis Ignatiadatis, David Kras
Agenda Jongputten
Tennisclinics
Wanneer:
Groep 1 t/m 4: Dinsdag 29 mei
Groep 5 t/m 8: Donderdag 31 mei
Hoe laat: 16:00-17:00 uur
Waar: Tennisvereniging De Vale Ouwe
Kosten: 0,50 euro p.p.
Straatvoetbaltoernooi
Wanneer: Woensdag 30 mei
Hoe laat: 14:00-15:30 uur
Voor wie: Groep 5/6 en groep 7/8 (2 poules)
Waar: Parkeerplaats bij Kv. De Meeuwen
Kosten: 1 euro per team
Geef je op met een team van 2 spelers. De winnaars mogen naar de regiofinale op woensdagmiddag
4 juli in Elburg.
Zending SRK werkgroep Putten
DANK U WEL!!!!!!
In de week van 12 t/m 16 maart is de jaarlijkse voedselactie van
St. Rusland Kinderhulp weer op de basisscholen gehouden.
Het was fijn dat we ook een beroep op u mochten doen.
De bijdrage van uw school was € 71,60 een prachtig bedrag !!
U zult begrijpen hoe blij we hier mee zijn. Deze pakketten gaan naar de gezinnen die leven op de
rand van de samenleving en de gezinnen met een gehandicapt kind waar vaak alleen de moeder in
het gezin aanwezig is. In de regio Vergnedvinsk wonen 100 gezinnen die 2x per jaar een
voedselpakket van ons ontvangen. Onder toezicht van onze contactpersoon worden de pakketten ook
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dit jaar weer in de regio Vergnedvinsk gemaakt. De winkeliers hebben inkomen en de mensen
ontvangen herkenbare producten.
Wij willen u nogmaals HARTELIJK BEDANKEN!
Mede door uw/jullie bijdrage kunnen wij deze mensen een beetje helpen.
Ria van Elten
Namens Stichting Rusland Kinderhulp
werkgroep Putten
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Betreft: Veluwe wandeltocht
Beste ouders,
In deze brief een aantal belangrijke mededelingen over de Veluwe wandeltocht op zaterdagmiddag 26
mei 2018.
- De leerlingen van groep 1 t/m 5 lopen mee met de 5 km en moeten uiterlijk 14:35 uur aanwezig bij
het terrein van VV Sparta. Bij de kleuters loopt er ook een ouder mee!
- De leerlingen van groep 6 en 8 lopen mee met de 10 km en moeten uiterlijk 13:20 uur aanwezig
bij het terrein van VV Sparta. Bij de 10 km zal er onderweg drinken zijn.
- De leerlingen krijgen een schoolshirt die ze aan moeten trekken.
Van een aantal van u heb ik een afmelding gehad. Wilt u even controleren of de aanmeldingen
kloppen? Als er iets niet klopt, wilt u dit uiterlijk dinsdag 22 mei doorgeven aan juf Marja
(jufmarja@bmdbdiermen.nl)? Daarna kunnen er geen wijzigingen meer doorgevoerd worden!
10 km:
Fay van de Ridder
Roza Schaap
Patrick Ossendrijver
Eva van de Pol
Meri van de Ridder
5 km:
Gerben Bloed
Julian van de Bunt
Celia van Duijn
Sebastiaan van Bokhorst
Hanna Bloed

(vervolg 5 km)
Eibert-Jan Vlijm
Emma Bloed
Steijn van Heuvelen
Esther van Bokhorst + 2 ouders
Remco van de Bunt + ouder
Rens van de Pol + ouder
Femke Torsius + ouder
Lisa Bloed + ouder
Sander Bloed + ouder
Wilbert Ossendrijver + ouder
Niek Vijfhuize + ouder

Op maandag 28 mei willen we graag alle shirtjes van school ongewassen terug. Een ouder van
school wast de schoolshirtjes.
Met vriendelijke groet,
Team B.m.d.B. ‘Diermen’

Hart van Diermen Mei 2018

B.m.d.B. Diermen; Nijkerkerstraat 97, 3882 PE Putten

