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HARTELIJK WELKOM 
In deze eerste nieuwsbrief heten wij alle kinderen en ouders/verzorgers 
voor schooljaar 2019-2020 van harte welkom. Een speciaal welkom voor 
kinderen, die voor de eerste keer naar Basisschool Dierdonk komen. Wij 
wensen jullie een plezierige en leerzame schooltijd toe!  
 

INLOOPTIJD 
Vanaf 8.20 uur en 12.50 uur (10 minuten voor aanvang van de 
lestijd) mogen leerlingen en ouders naar binnen komen. Vanaf 
dat moment zijn de leerkrachten in de klas om iedereen welkom 
te heten. Het is niet de bedoeling dat men eerder naar binnen 
komt, omdat er dan in het klaslokaal geen toezicht is. 

 

AANVANG LESSEN 
Wij verzoeken ouders / verzorgers nadrukkelijk om de aanvangstijden van 
de lessen te respecteren. Om 8.30 uur en om 13.00 uur dienen de lessen te 
starten.  
Wilt u de groepsleerkracht van uw kind spreken, dan 
kan dat tijdens de inlooptijd of bij voorkeur na het 
einde van de lessen om respectievelijk 12.00 uur en om 
15.00 uur. Wij staan u dan graag te woord. 
 
SCHOOLGIDS-JAARKALENDER 2019-2020 

Uw oudste kind ontvangt 
vandaag de nieuwe schoolgids. 
Hierin treft u velerlei informatie 
aan over de gang van zaken op 
school.  
 
Ook is in het tweede gedeelte van deze 
schoolgids opgenomen de maandelijkse 
SCHOOLKALENDER 
U kunt de schoolgids dus als jaarkalender 
gebruiken en 
ophangen op een 
opvallende plaats, 

zodat u op de hoogte blijft van belangrijke 
gebeurtenissen op school. 
Het thema van dit schooljaar  
“Basisschool Dierdonk….. 

Ma. 19-08 Start van het schooljaar 

Di. 20-08  

Wo. 21-08 Luizencontrole 

Do. 22-08 18.00 uur Planning kind-oudergesprekken open 
voor grote gezinnen 

Vr. 23-08 18.00 uur Planning kind-oudergesprekken open 
voor alle gezinnen 

Ma. 26-08 Kind-oudergesprekken 

Di. 27-08 Kind-oudergesprekken 

Wo. 28-08 Kind-oudergesprekken 

Do. 29-08 Kind-oudergesprekken 

Vr. 30-08 Kind-oudergesprekken 

http://www.dierdonkschool.nl/
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                                              ….samen kom je verder!” 
 
 

 
 
INFORMATIEAVOND VOOR DE GROEPEN 1 TOT EN MET 8 
MAANDAG 2 SEPTEMBER 
De ouder(s) / verzorger(s)  van de kinderen uit de groepen 1 tot en met 8 
worden uitgenodigd voor de informatieavond op maandagavond 2 
september. Op deze avond is er een vrije inloop – leerkrachten bevinden 
zich in het klaslokaal en ouders kunnen gedurende de avond binnenlopen 
om kennis te maken, een praatje te maken, tekeningen te bekijken, 
individuele vragen te stellen, enz.  
Op vaste momenten is er een informatiemoment van een half uur per 
groep. 
Er is een rooster opgemaakt waardoor in afzonderlijke groepen voor 
desbetreffende ouders specifieke informatie wordt verstrekt.  
De leerkrachten geven u informatie over de dagelijkse gang van zaken, 
speciale gebeurtenissen betreffende de groep en over het leerstofaanbod 
van dit schooljaar. Natuurlijk is er gelegenheid om vragen te stellen. 
In de aula is er gelegenheid voor ouders om er een kopje koffie en thee te 
drinken. 
 

Rooster informatieavond maandag 2 september 
18.15 uur Inloop Informatie-

moment 
Informatie-
moment 

18.30-19.00 uur Inloop Groepen 1-2 Groepen 7 

 Inloop   

19.15-19.45 uur Inloop Groepen 3 Groepen 4 

 Inloop   

20.00-20.45 uur Inloop Groepen 5 Groepen 6 

 Inloop   

20.45-21.15 uur Inloop Groepen 8  

21.15 uur einde infoavond  
 
 

INFORMATIEAVOND VOOR DE GROEPEN 7 
Met extra aandacht voor de trektocht 2019 
De ouder(s) / verzorger(s)  van de kinderen uit de groepen 7 worden 
uitgenodigd voor de informatieavond op maandag 2 september van 18.30 
uur tot 19.00 uur in de klas van uw kind(eren). De leerkrachten geven u 
informatie over de dagelijkse gang van zaken, speciale 
gebeurtenissen betreffende de groep en over het 
leerstofaanbod van dit schooljaar. Natuurlijk is er gelegenheid 
om vragen te stellen. 
Tevens wordt er informatie verstrekt over de trektocht 2019. 
 
 

HET NIEUWE GYMROOSTER GROEP 3-4-5-6-7-8 
Hieronder het nieuwe gymrooster van de groepen 3 t/m 8 dat deze week 
al van kracht is. 
Gymrooster sporthal Dierdonk 
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 DEZE WEEK LUIZENCONTROLE 
Na de vakantie duiken vaak hoofdluizen “de kop op!”  
Vandaar dat wij in de eerste week na de zomervakantie 
alle kinderen willen controleren. Hopelijk voorkomen 
we hiermee, dat er meerdere kinderen last van krijgen.  
Daarom vindt er op woensdag 21 augustus, in alle 
klassen een luizencontrole plaats door de ouders van 
onze eigen luizenbrigade.  
 
 

LET OP: 
 Hierbij het dringende verzoek aan u, om woensdag GEEN GEL of schuim 
bij de kinderen in de haren te doen en ook GEEN VLECHTJES te maken, dit 
veroorzaakt overlast tijdens de controle. 

Bij voorbaat dank voor uw medewerking. 
 

KOMT U OOK HELPEN MET DE LUIZENCONTROLE AANSTAANDE 
WOENSDAG 
Wij zijn nog dringend op zoek naar ouders die ons willen helpen met de 
luizencontrole. We controleren iedere woensdag na een vakantie en op 
oproep voor een her-controle op een dag in overleg.  
U bent woensdag 21 augustus om 8.30 uur van harte welkom in de 
personeelskamer voor een korte uitleg, daarna laten we de eerste controle 
van schooljaar 2019-2020 plaatsvinden.  
We kunnen uw hulp zeer goed gebruiken. 
 

TUSSEN SCHOOLSE OPVANG 
De Tussen Schoolse Opvang (TSO) gaat vandaag weer van start.  
Inschrijfformulier 
Met behulp van het inschrijfformulier (verkrijgbaar bij de 
schooladministratie) kunt u uw kind aanmelden voor de 
Tussen Schoolse Opvang van Basisschool Dierdonk 2019-2020.  
Heeft u nog vragen, neem dan contact op met 
de schooladministratie tel.512021 administratie@dierdonkschool.nl 
 
 

VOOR SCHOOLSE OPVANG 
De Voor Schoolse Opvang (VSO) gaat vandaag van start. U kunt iedere dag 
vanaf 07.30 uur uw kind(-eren) brengen naar de VSO. 
 

Mogen mijn kinderen bij elkaar blijven? 
De ruimtes zijn bedoeld voor bepaalde leeftijden, maar het 
staat broertjes/zusjes vrij om bij elkaar te blijven net zoals 
thuis. Dat mogen ze zelf kiezen. 
Kan mijn kind op school ontbijten? 
Wanneer u een ontbijtpakketje aan uw kind meegeeft, zorgen wij dat uw 
kind zijn/haar ontbijt op heeft, voordat het de klas ingaat. We gaan er wel 
van uit, dat u uw kind tijdig brengt, zodat het ook voldoende tijd heeft om 
het ontbijt te nuttigen voordat het om 08.15 uur naar het eigen klaslokaal 
wordt gebracht. 
Heeft de school een LRKP-nummer (Landelijk Register Kinderopvang en 
Peuterspeelzalen)? 
We vragen een kleine vergoeding voor tegemoetkoming in de kosten zoals 
gas- en stroomkosten en een vrijwilligersvergoeding voor de vrijwilligers. 
Vandaar dat we niet werken met een LRKP-nummer. U heeft dus geen recht 
op kinderopvangtoeslag. 
Wat zijn de kosten voor VSO? 
Een vast abonnement kost € 2,00 per keer 
Incidentele deelname kost € 2,50 per keer 
Zijn de kosten afhankelijk van hoe laat ik mijn kind breng? 
Nee, u betaalt per keer en onafhankelijk van de tijd. Het is voor de 
organisatie ondoenlijk om ook nog een tijdregistratie en daarbij behorende 
facturatie uit te voeren. We willen de kosten zo laag mogelijk houden. 
Moet ik mijn kind aanmelden voor een incidentele dag? 
Ja, u meldt dit de voorgaande dag aan de schooladministratie, dan houdt 
de coördinatrice VSO rekening met de komst van uw kind. Dit kan 
mondeling, telefonisch 512021, per mail administratie@dierdonkschool.nl 
of nog makkelijker via de Basisschool app. 
Hoe kan ik mijn kind(eren) afmelden als hij/zij niet komt? 
Bij een vast abonnement dient u uw kind de voorgaande dag af te melden 
via de schooladministratie. Dit kan mondeling, telefonisch 512021, per mail 
administratie@dierdonkschool.nl. of nog makkelijker via de Basisschool 
app. 
Wat is uw voordeel? 
Wanneer u uw kind met een vast abonnement de voorgaande dag 
afmeldt, wordt deze dag niet in rekening gebracht!  
 

mailto:administratie@dierdonkschool.nl
mailto:administratie@dierdonkschool.nl
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KIND-OUDER STARTGESPREK 
Omdat wij geloven in partnerschap met de ouders van onze leerlingen 
hechten wij waarde aan een goede samenwerking en communicatie. Wij 
vinden het passend bij eigenaarschap dat een kind direct betrokken wordt 
bij deze communicatie. Om dit te bevorderen nodigen wij u bij aanvang van 
het nieuwe schooljaar uit voor een “Kind-Ouder startgesprek”. Aansluitend 
op het laatste kind-ouder gesprek van voor de vakantie.  Dit is de 
gelegenheid om belangrijke (nieuwe) informatie te delen bij de start. Wij 
geven uw kind graag het woord en de leerkracht 
zal goed luisteren. Zo nodig kan de leerkracht  
daar op een later moment op terugkomen en/of 
de informatie toepassen in de praktijk. En u 
begrijpt dat een kind van groep 1 een heel ander 
gesprek zal voeren, dan wanneer je als kind 
bijvoorbeeld in groep 5 of groep 8 zit. Mocht het 
nodig zijn, dan is er na afloop van ieder gesprek 
ruimte voor een moment voor de ouder en 
leerkracht zonder het kind erbij. U ontvangt deze week een e-mail met 
een uitnodiging voor dit eerste kind-ouder gesprek. 
 

 

VANAF DINSDAG  
DE FIETSEN OP EEN VASTE PLAATS IN DE FIETSENSTALLING 
Vanwege veiligheid en beheersbaarheid gelden er 
vanaf dinsdag voor, tijdens en na schooltijd twee 
spelregels op het schoolplein. 
1) We lopen met de fiets aan de hand over het 

schoolplein. Deze afspraak is nodig om botsingen met 
voetgangers te voorkomen. 

2) De fietsen worden gestald op een vaste plaats in een 
fietsenrek op het schoolplein.  

 
We hebben op het schoolplein 450 fietsenrekken en er zijn ongeveer 350 
fietsen aanwezig. Er zijn fietsenrekken aanwezig voor zowel fietsen met 
gewone dunne banden, maar ook voor fietsen met extra dikke banden. 
De kinderen krijgen deze week instructie van de leerkracht.       
Waar plaatsen we de fietsen?  Hartelijk dank voor uw medewerking. 
 

De groepen 4A en 5A en 6A krijgen plaats 
op het hoofdplein. 
 
 
 
 
 
 
 
De groepen 4B en 5B en 6B op het 
hoofdplein bij het gele klimrek. 
 
 
 
 
 
De groepen 3A en 3B  
 
 
 
en de groepen 7A en 7B bij het 
speeltoestel de gele slak (ingang zijde 
Albert Heijn).  
 
 
 
De groepen 8A en 8B en 8C bij de trappen 
voor de dependance.  
 
 
 

 
De kleuters blijven vrij om overal hun fietsje te stallen. We verwachten van 
de ouders dat ze hun kleuter helpen bij het stallen in het fietsenrek. 
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GEBOREN! 
 

In de zomervakantie is op 
20 juli geboren Mette, 
dochter van juffrouw 
Simone. Wij wensen 
moeder en dochter alle 
goeds voor de toekomst!   

 
 

TUINMAN / TUINVROUW GEZOCHT 
Onze trouwe tuinbeheerder dhr. Fried van Rijt moet het vanwege 
gezondheidsredenen wat rustiger aan gaan doen. Vandaar dat wij op zoek 
zijn naar een tuinman/-vrouw die tegen een vrijwilligersvergoeding een 
paar uur in de week onze schooltuin bij wil houden. Heeft u een beetje 
groene vingers en wat tijd over? Dan kunt u contact opnemen met de 
schooladministratie tel. 0492-512021. 
 
 
 
 

RECTIFICATIE 
AUTOMATISCHE TERUGSTORTING 
OUDERBIJDRAGE LEERLINGEN groepen 1-2-3 
Zoals gemeld in de Basisschool App – Formulieren – Doorlopende 
machtiging zullen wij u vooraf inlichten over de komende automatische 
incasso.  

Op 25 juni 2019 werd de Ouderbijdrage voor 
leerlingen van de groepen 1-2-3 zijnde € 4,00 per 

kind op uw bankrekening niet bij-, maar afgeschreven!  
Een administratieve fout, die snel wordt rechtgezet.  
U ontvangt nu 2x € 4,00, zijnde € 8,00 terug. Onze excuses voor deze fout. 
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u terecht bij de 
penningmeester van de Ouderraad mevr. Gabriëlla van Gelder of mevr. 
Mieke Aarts en mevr. Marlène Soerowirjo van de schooladministratie.  
 

 
 
BASISSCHOOL APPS 
Een app van Basisschool Apps is een laagdrempelige oplossing om met 
ouders te communiceren over alle aspecten van het schoolleven. De 
afstand tussen ouder en school wordt verkleind. 
In deze Basisschool App zitten diverse functionaliteiten geïntegreerd, zo 
kunt u bijvoorbeeld een ziekmelding of een aan- of afmelding voor VSO 
en/of TSO plaatsen en het Ouderportaal, Nieuwsbrieven en 
contactgegevens terugvinden. Met notificaties en eventueel 
pushberichten wordt u op de hoogte gesteld van relevante en nieuwe 
informatie. Dit alles in een veilige en afgeschermde omgeving. Mocht u de 
Basisschool app nog niet op uw mobiele telefoon geïnstalleerd hebben, 
dan kunt u een handleiding verkrijgen bij de schooladministratie. 
 

NIEUWSBRIEF 
Een keer in de twee weken, of wekelijks als daar aanleiding toe is, verschijnt er 
een Nieuwsbrief. Wij vragen hierin uw aandacht voor een aantal zaken die op 
school spelen. Uitnodigingen voor diverse activiteiten, nieuws van 
groepsleerkrachten en directie, alsmede de Activiteitencommissie, 
Medezeggenschapsraad en andere commissies. 
Zodoende wordt u zeer regelmatig op de hoogte gehouden van de dagelijkse gang 
van zaken. 
In het begin van het jaar ontvangt ieder gezin een Schoolgids inclusief een 
jaarkalender, zodat u op voorhand zoveel mogelijk wordt ingelicht over allerlei 
bijzondere activiteiten gedurende het nieuwe schooljaar. Aangezien niet alle 
gegevens reeds voorhanden zijn, krijgt u via de Nieuwsbrief de nodige 
aanvullingen. De nieuwsbrief wordt digitaal via de email naar ouders verspreid, 
alsook via ons medium basisschool apps. De nieuwsbrief is tevens terug te vinden 
op de website van de school www.dierdonkschool.nl  
En heeft u liever een papieren versie, dan kunt u dit kenbaar maken door 
onderstaande strook in te leveren bij de schooladministratie. 
 

 JA, ik wil de papieren versie van de Nieuwsbrief  
(via mijn oudste kind op school) 

blijven ontvangen! 
 
Naam: ___________________ 
Strookje inleveren bij de schooladministratie aub. 
 

 

http://www.dierdonkschool.nl/

