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Bijzonderheden deze lesweek: 
 
 
 
 
 
 

Bijzonderheden volgende lesweek: 
 
 
 
 
 
 
 

Deze nieuwsbrief bevat vijf pagina’s 
  

 
 

VAN HARTE WELKOM! 
In deze eerste nieuwsbrief heten wij alle kinderen en ouders/verzorgers 
voor schooljaar 2020-2021 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 vanaf 12.50 uur (10 minuten voor aanvang 
van de lestijd) mogen leerlingen 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.  
 

SCHOOLGIDS-JAARKALENDER 2020-2021 
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  
“Kindcentrum Dierdonk….. 
                                              ….een Oase van groei!” 
 

LET OP: VANDAAG EXTRA BIJLAGE BIJ DE NIEUWSBRIEF! 
In verband met de RIVM-richtlijnen Covid-19 verwijzen wij u naar de extra 
bijlage van vandaag, waarin diverse vragen beantwoord worden, zoals 
mogen ouders/verzorgers weer in school komen? Voor antwoord, zie extra bijlage. 

Ma. 24-08 Start van het schooljaar 

Di. 25-08  

Wo. 26-08  

Do. 27-08  

Vr. 28-08  

Ma. 31-08 Start kind-oudergesprekken 
Informatieavond groepen 7 vervalt 

Di. 01-09  

Wo. 02-09  

Do. 03-09  

Vr. 04-09  

http://www.dierdonkschool.nl/
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AANVANG LESSEN 

 
 

PLATTEGROND 2020-2021 
 
       Ingang 

onder 
afdak  
ß 3A+3B 

 1A 
Juf Marjolein V 
Juf Marjolein vL 

 
 

OASE 1-2-3 – VSO  
Juf Irene 
Juf Yvonne W 

Speelzaal 
Klimgymzaal 

  
3A 
Juf Yvonne D 
Juf Ine 

 

        

Ingang 
bij Albert 
Heijn à 

1B 
Juf Marleen 

2A 
Juf Renee 

2B 
Juf Janine 
Juf Angeli 

Bibliotheek 
Muzieklokaal 

 3B 
Juf Margot 
Juf Simone 

 

Ingang  
kleuter 
plein à 

    
Aula – VSO 
Oase 4-5-6-7-8 

 4A 
Juf Annelies 
Juf Judith 

 

  Ingang 
6A+6B 
â 

 Juf Marjan 
Juf Rachel 

 4B 
Juf Nicole S 
Juf Elke 

 

       ß 

 
Ingang 
7A+7Bà 

6B 
Juf Heike 
Juf Claudia 

6A 
Juf Marli 
Juf Candy 

5B 
Juf Nicole R 
Juf Judith 

5A 
Juf Sophie 

 School 
administratie 

Hoofd 
ingang  
4A+4B+5A 

ì      Directie 5B+8A+8B  

Ingang 
Coenders 
berglaan  

7B 
Juf Astrid 
Juf Nicole S 

7A 
Juf Floor 

8B 
Meneer 
Pieter 
Juf Rachel 

8A 
Juf Wendy 

     Art 
& Design 
& Science 
   Atelier 

Boven 
Verdieping 
ß 

 
 
 
 

 
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 

 

 
 
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 → administratie@dierdonkschool.nl 
 

mailto:administratie@dierdonkschool.nl
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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.       
Hartelijk dank voor uw medewerking.  
 
Waar plaatsen we de fietsen?   

De groepen 4B en 5A en 5B krijgen plaats 
op het hoofdplein. 
 
 
 
 
 
 
 
De groepen 3A en 3B en 4A op het 
hoofdplein bij het gele klimrek. 
 
 
 
 
 
De groepen 6A en 6B  
 
 
en de groepen 7A en 7B bij het 
speeltoestel de gele slak (ingang zijde 
Albert Heijn).  
 
 
 
 
De groepen 8A en 8B 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VANWEGE DE CORONAPANDEMIE KOMEN DE JAARLIJKSE 
INFORMATIEAVONDEN VAN 31 AUGUSTUS EN 7 SEPTEMBER  
TE VERVALLEN  
EN DAARVOOR IN DE PLAATS ZAL IEDERE GROEPSLEERKRACHT EEN 
INFORMATIEFILM VOOR HAAR/ZIJN GROEP MAKEN 
De ouder(s) / verzorger(s)  van de kinderen uit de groepen 1 tot en met 8 
worden traditiegetrouw uitgenodigd voor een informatieavond. Maar 
vanwege de coronapandemie kunnen we de school niet openstellen voor 
al onze ouders/verzorgers. Vandaar dat we als alternatief voor iedere groep 
een informatiefilm zullen samenstellen. 
Voor de groepen 7 zal er extra aandacht zijn voor de Trektocht 
op 7-8-9 september aanstaande. 
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TUSSEN SCHOOLSE OPVANG 
De Tussen Schoolse Opvang (TSO) gaat vandaag weer van start.  
Inschrijfformulier 
Met behulp van het inschrijfformulier (verkrijgbaar via de 
schooladministratie) kunt u uw kind aanmelden voor de VSO 
(Voor Schoolse Opvang) en de TSO (Tussen Schoolse Opvang) 
van Kindcentrum Dierdonk 2020-2021.  
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 
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 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!  
 

 

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”.  Dit is de gelegenheid om 
belangrijke (nieuwe) informatie te delen bij de 
start van het schooljaar. 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. Kortom, u ontvangt zo spoedig mogelijk een uitnodiging in 
eerste weken van het schooljaar. 
 

LUIZENCONTROLE VOORLOPIG NIET OP SCHOOL 
De geplande luizencontrole (iedere woensdag na een vakantie)  gaat 
voorlopig op school niet door vanwege de Coronapandemie. We 
verzoeken u vriendelijk om thuis met bepaalde regelmaat zelf de 
haren en hoofdhuid van uw kind(-eren) te controleren. Mocht er door 
u hoofdluis geconstateerd worden, dan verwachten wij dat u de 

mailto:administratie@dierdonkschool.nl
mailto:administratie@dierdonkschool.nl
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groepsleerkracht inlicht, zodat we snel kunnen controleren en de ouders van de 
klas kunnen adviseren. Uiteraard gebeurt dit met inachtneming van de privacy. 

NIEUWSBRIEF 
(Twee-)wekelijks 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 via de brievenbus of uw kind bij de schooladministratie aub. 
of een mail met daarin uw wens naar administratie@dierdonkschool.nl 
 
 

 

 

http://www.dierdonkschool.nl/
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