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DIGITALE KIND-OUDER STARTGESPREKKEN KOMENDE WEKEN 
Omdat wij geloven in partnerschap met de 
ouders van alle kinderen 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.  
 

Digitale gesprekken 
Omwille van de huidige Corona beperkingen is het uitgangspunt dat de 
gesprekken digitaal plaatsvinden. U ontvangt een link van de leerkracht via 
uw e-mail. 
 

Gesprekken op school? 
Op uitnodiging van de leerkracht is het mogelijk het kind-oudergesprek op 
school te voeren, dat is de uitzondering.  
In de groepen 1 en 2 hebben de ouders de keuze om met 1 ouder samen 
met zoon of dochter het gesprek wel op school te voeren, rekening 
houdende met de leeftijd en het speelse karakter van het gesprek. Een 
videogesprek met beide ouders behoort ook in groep 1 en 2 tot de 
mogelijkheden. De kleuterjuffrouwen geven de voorkeur aan een gesprek 
“live” op school. 
Alle ouders die de school betreden voor een kind-ouder gesprek vullen 
voorafgaand een vragenlijst (triage) in met betrekking tot de gezondheid. 
Wij houden daarbij ook altijd 1,5 meter afstand. 
 

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.  
 

Hoe plan ik een gesprek in? 
Vandaag (maandag 31 augustus) ontvangt u een e-mail met een inlogcode 
om een gesprek in te plannen. U logt in via de knop kind-oudergesprek in 
de basisschool app, of via www.schoolgesprek.nl.  
 

 Grote gezinnen (3 of meer kinderen) kunnen inplannen  

vanaf dinsdag 1 september 18.00 uur. 

 Alle gezinnen kunnen inplannen  

vanaf woensdag 2 september 18.00 uur. 

 De deadline voor inplannen staat op  

vrijdag 4 september om 12.00 uur. 

Ma. 31-08 Informatieavond groepen 7 vervalt 

Di. 01-09 18.00 uur start inschrijving kind-oudergesprekken voor 
grote gezinnen 

Wo. 02-09 18.00 uur start inschrijvingen kind-oudergesprekken 

Do. 03-09 Start van de kind-oudergesprekken in de komende dagen / 
weken 

Vr. 04-09  

Ma. 07-09 Alternatieve trektocht groepen 7 
Informatieavond groepen 1-2-3-4-5-6-8 vervalt  
(als alternatief ontvangt u een voorlichtingsfilmpje van de leerkracht) 

Di. 08-09 Alternatieve trektocht groepen 7 
Vergadering Activiteitencommissie 

Wo. 09-09  

Do. 10-09 Alternatieve trektocht groepen 7 

Vr. 11-09  

http://www.dierdonkschool.nl/
http://www.schoolgesprek.nl/
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CORONA UPDATE 
Het Coronavirus is niet weg, dus we blijven 
waakzaam, u ook?  
Afgelopen maandag kwam er de melding van 
een leerkracht, dat ze door de GGD positief was 

getest. Ze is voor veertien dagen in quarantaine gegaan. Desbetreffende 
leerkracht is op maandag niet op school geweest en dus ook niet met 
kinderen in aanraking gekomen. 
 

Richtlijnen RIVM nog steeds van kracht  
Zoals voor de hele samenleving, blijven de algemene richtlijnen van het 
RIVM ook voor scholen van toepassing.  
Dat betekent:  
- Volwassenen houden altijd 1,5 meter afstand tot elkaar.  
- Iedereen wast vaak de handen.  
- Bij klachten blijf je thuis en laat je je testen. 
- Voor het primair onderwijs geldt dat alle leerlingen alle dagen naar 

school gaan. Ook geldt voor het primair onderwijs dat leerlingen 
onderling en leerlingen en onderwijspersoneel geen 1,5 meter afstand 
hoeven te houden tot elkaar. Leraren en andere volwassenen binnen 
de school houden wel 1,5 meter afstand tot elkaar.  

- Wanneer ouders/verzorgers het schoolgebouw binnentreden, vindt 
er vooraf eerst overleg met de directie plaats en zal sprake zijn van 
reservering, triage van de bezoekers (invullen van een checklijst), 
placering en registratie. U begrijpt dat dit alleen kan in zeer beperkte 
mate. 

U en wij dienen de richtlijnen van het RIVM te blijven volgen en daarnaar 
ook te handelen. Wij blijven wekelijks in contact met de GGD om zo goed 
en adequaat mogelijk te handelen.  
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen?  
Neem dan contact op met jeugdarts mevr. Jessica Prinsen van de GGD 
Brabant-Zuidoost (088 0031 111). 
 
SCHOOLBIBLIOTHEEK “DE LEESRUPS” 
De bibliotheek gaat deze week weer van start. De kinderen mogen ook dit 
jaar onder schooltijd,  maar ook na schooltijd boeken lenen. De kinderen 
die hun pasje nog thuis hebben, kunnen dat weer mee naar school nemen. 
Voor het lenen van boeken heb je je pasje (en gele bibliotheektas) nodig. 
De nieuwe leerlingen ontvangen bij aanvang van het schooljaar 
vanzelfsprekend deze benodigdheden. Mocht de gele tas stuk gaan, dan is 
deze verkrijgbaar bij de schooladministratie tegen de kostprijs van € 1,50. 

Dinsdagmiddag  Groepen 5A, 5B, 6A, 6B 

Woensdagochtend Groepen 1A, 1B, 2A, 2B, 8A, 8B 

Donderdagmiddag Groepen 3A, 3B, 4A, 4B, 7A, 7B 

De bibliotheek is op dinsdag en donderdag geopend tot 
15.15 uur, op woensdag tot 12.15 uur.  
 

Vrijwilligers gezocht  
Om ervoor te zorgen dat kinderen wekelijks boeken kunnen lenen, is hulp 
van vrijwilligers onmisbaar. Wij zijn ontzettend blij dat we op hulp van onze 
vrijwilligers kunnen rekenen! Echter zoeken wij nog enthousiaste 
vrijwilligers, die een handje willen helpen. Lijkt je dit iets? Mail dan naar 
n.rouwette@dierdonkschool.nl.   
 

Wij zoeken tips! 
In de bibliotheek staat sinds kort een ideeënbus. Mis 
je een bepaald boek in onze bibliotheek, zou je graag 
meer willen lezen over een bepaald onderwerp, zou 
je graag meer willen lezen over een bepaalde schrijver 
en/of serie, mis je boeken in een bepaalde taal, mis je 
een bepaald genre? Stop je idee dan in deze stapel 
boeken! We hopen op veel tips van de kinderen! 
 

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 informatiefilmpje zullen samenstellen.  
 
Op maandag 7 september ontvangt u van de 
groepsleerkracht een link, die u doorverwijst naar de 
informatievideo van de klas(sen) van uw kind(eren).  
 

mailto:n.rouwette@dierdonkschool.nl
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TREKTOCHT GROEPEN 7 IN ALTERNATIEVE UITVOERING 
Normaal gesproken gaan de groepen 7 in september op trektocht, die 
georganiseerd wordt door studenten van de Pedagogische Hogeschool De 
Kempel. De Kempel heeft aangegeven dat de trektocht dit jaar niet in de 
traditionele vorm kan doorgaan, in verband met de richtlijnen van het 
RIVM omtrent het Coronavirus. Wel zullen de studenten ondersteunen bij 
het alternatieve programma op maandag 7, dinsdag 8 
en donderdag 10 september. Deze dagen zullen via 
diverse leuke, sportieve, creatieve en gezellige (groeps-) 
activiteiten in het teken staan van groepsvorming.  
 

START STAGIAIRES ROC TER AA 
Op maandag 31 augustus starten de 2e en 3e 
jaarstudenten van het ROC Ter Aa college met hun 
praktijkstage. In totaal zullen 7 studenten wekelijks 
een tweetal dagen hun theorie aan de praktijk gaan 
toetsen. Wij wensen hen veel succes en plezier toe.  
 

KINDERPOSTZEGELACTIE 2020 

De kinderpostzegelactie vindt dit jaar plaats 
van woensdag 23 tot en met woensdag 30 
september. In deze week gaan de leerlingen 
van groep 7 hun beste beentje voorzetten om 
kinderpostzegels te verkopen. Vanwege de 
geldende 1,5 meter maatregel zal dit uiteraard wel op 
gepaste afstand gebeuren. De leerlingen gaan dit jaar 
namelijk op pad met een speciaal ontworpen verkoopbox.  
Onder het motto ‘Geef kinderen een veilig thuis’ zet stichting 
kinderpostzegels zich dit jaar in voor ruim 90.000 kinderen die in ons land 
die geen veilige thuisbasis hebben. Deze kwetsbare kinderen hebben het in 
de huidige tijd, waarin ze door het coronavirus noodgedwongen veel meer 
thuis zijn, vaak nog moeilijker. 
De leerlingen van groep 7 mogen op woensdag 23 september om 12.00 
uur starten met de verkoop. 
BASISSCHOOL APPS 

De 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 

 

SPELREGELS VOOR EN TUSSEN SCHOOLSE OPVANG 
1) In de periode voor de zomervakantie in de zogenaamde “halve school 

coronaperiode” is de status van veel TSO abonnementen tijdelijk 
gewijzigd. Echter op dit moment lijkt de huidige status van diverse 
kinderen die gebruikmaken van de Tussenschoolse Opvang onduidelijk. 
Het lijkt erop, dat ouders niet altijd meer zicht hebben op hun 
abonnement. 
De administratie@dierdonkschool.nl helpt u graag om even de 
gegevens van uw kind(-eren) te controleren.  

2) Diverse ouders zijn er niet op bedacht dat hun kind van groep 4 nu in 
groep 5 zit en dus voortaan ook op vrijdagmiddag naar school moet c.q. 
moet overblijven en dus een abonnement handiger is, dan steeds 
incidenteel aanmelden. 

3) Ook het afmelden bij de groepsleerkracht in plaats van de 
schooladministratie leidt tot problemen. Leerkrachten moeten ’s 
ochtends lesgeven en hebben dan geen tijd voor administratieve 
zaken/communicatie, met als gevolg dat bij de TSO organisatie 
problemen optreden. Dat kost onnodige frustratie. Dus altijd aan-
/afmelden bij administratie@dierdonkschool.nl of wat nog fijner voor 
ons werkt is via de basisschool app. Bij voorbaat dank voor de 
genomen moeite. 

 

Heeft u nog vragen, neem dan contact op 
met de schooladministratie tel.512021   
administratie@dierdonkschool.nl 
 
 
 
 
 

mailto:administratie@dierdonkschool.nl
mailto:administratie@dierdonkschool.nl
mailto:administratie@dierdonkschool.nl
mailto:administratie@dierdonkschool.nl
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DE EERSTE SCHOOLWEEK ZIT ER WEER OP! 
De groepen 1-2-3 hebben een fijne eerste week achter de rug. Het was even 
wennen, maar wat hebben ze genoten. Hierbij een kleine impressie van de 
eerste schoolweek van groep 1-2-3. 

De kinderen van de groepen 3 gingen voor het eerst gymmen in ‘de grote gymzaal’. 
 

Sommige kinderen kwamen ook al 
voorlezen voor de klas van hun 
oude kleuterjuf. Dat is toch wel 
heel speciaal! 
 
 
 
 
 
 
 

Wat is het toch fijn om  
na de zomervakantie  
weer buiten te spelen  

met je vriendjes en vriendinnetjes. 
 
 
 

SCHOOLREISJES 
Het duurt nog even maar op dinsdag 15 
september gaan alle groepen 1 t/m 8 alsnog 
gezellig op schoolreisje.  
Het gaat om het schoolreisje dat 
oorspronkelijk zou plaatsvinden op dinsdag 
19 mei 2020, maar vanwege de lockdown 
moest worden geannuleerd.  
Alle kinderen die na 19 mei 4 jaar geworden zijn, krijgen op de dag van het 
schoolreisje een leuk alternatief aanbod in en rond de school. 
 

Om alvast een tipje van de sluier op te lichten vindt u hieronder een 
overzicht van locaties waar elke groep op schoolreis naartoe zal gaan.  
Wij verwachten uw kind zoals gebruikelijk tussen 08.20 – 8.30 uur op 
school, met uitzondering van de groepen 5.  
De kinderen van de groepen 5 verwachten wij al om 08.15 uur op school, 
in verband met het vertrek van de bus om 08.30 uur. 
 

Ondanks de nieuwe, aangescherpte maatregelen, hebben de locaties 
aangegeven dat ons schoolreisje op een veilige en verantwoorde manier 
kan plaatsvinden. Hetzelfde geldt voor het busvervoer. Op dit moment kan 
het schoolreisje dus nog gewoon doorgaan, maar we blijven de richtlijnen 
en adviezen goed volgen.  

 

Voor de goede orde: op dinsdag 25 mei 2021 vindt 
het “normale” schoolreisje voor dit schooljaar plaats. 
 

Alvast veel voorpret! 
Werkgroep Schoolreisjes. 

 

Groep  Bestemming  Dag en datum  Vertrek-tijd vanaf 
school 

Verwachte 
aankomst 
tijd op 
school  

1-2-3 
 

Kinderpretland te Weert Dinsdag 15 september 09.00 uur 15.15 uur 

4 Hullies te Uden Dinsdag 15 september 09.15 uur 16.15 uur 

5 
 

Ochtend ontdekfabriek te 
Eindhoven. 
Middag Speuldries te Deurne 

Dinsdag 15 september 08.30 uur LET OP: 
08.15 uur op school 
aanwezig zijn! 

16.30 uur 

6 Billy Bird te Volkel 
 

Dinsdag 15 september 
 

09.15 uur 
 

16.45 uur 

7 
 

Burgers’ Zoo te Arnhem Dinsdag 15 september 08.45 uur 17.15 uur 

8 Toverland te Sevenum Dinsdag 15 september 09.15 uur 17.00 uur 
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VERJAARDAG OP SCHOOL 
Speciaal voor kleuters 
Het vieren van je verjaardag is 
natuurlijk een grootse gebeurtenis. 
In verband met de richtlijnen van 
het RIVM is het helaas niet mogelijk 
voor u als ouders om hierbij 
aanwezig te zijn. In de klas vieren 
wij natuurlijk een gezellig feestje. 
De kleuterjuffrouw maakt enkele 
foto’s van het feest en stuurt deze 
naderhand naar de ouders op. 
Voor alle kinderen 
Mocht uw kind willen trakteren 
voor zijn/haar verjaardag, dan 
dient in deze coronatijd elke 
traktatie apart verpakt te zijn. 
 

JIPP+ BIJ UW KIND OP SCHOOL 
[ingezonden] 
Ook dit schooljaar is Jibb+ weer actief op de school van uw 
kind. Wij zorgen voor een gaaf sport- en beweegaanbod 
en zijn betrokken bij de voedingseducatie. Jibb+ staat voor 
‘Bewegen en gezonde voeding voor Jong en Oud’ en werkt samen met alle 
scholen in Helmond. Op school komt een Jibb+´er 12 keer per jaar een 
sportclinic geven. Voor groep 1/2 verzorgt de Jibb+´er in totaal 16 tot 18 
bewegingslessen met extra aandacht voor de motorische ontwikkeling. 
 

Daarnaast organiseren wij i.s.m. sportaanbieders, na schooltijd, in de wijk 
en in vakanties sport- en beweegactiviteiten om kennis te maken met 
nieuwe sporten. Daarnaast zijn er speciale beweegprogramma’s ter 
bevordering van de gezondheid (bewegen met overgewicht) en motoriek 
(Jibb+ extra). Vanaf 7 september worden de kleurrijke Sjors Sportief 
boekjes weer verspreid met naschools cultuur- en sportaanbod in 
Helmond. Kinderen kunnen via deze weg op laagdrempelige wijze met 
diverse vormen van sport en cultuur uit Helmond in aanraking komen, 
zonder direct lid te hoeven worden. Op maandag 21 september om 09.00 
uur starten de inschrijvingen online op www.sportencultuurhelmond.nl 

Op zondag 20 september organiseren wij voor de 5e keer de Dag van de 
Sportclub voor alle sportaanbieders die hun ‘deuren’ open zetten. Iedereen 
kan zelfstandig of met het hele gezin naar verschillende sportaanbieders 
toe om kennis te maken met diverse sporten. De plattegrond met 
mogelijkheden ontvangen de kinderen via de school. 

Overige Informatie over activiteiten na school, in de 
wijk of in vakanties die Jibb+ worden georganiseerd, 
worden via school verspreidt door middel van stukjes 
voor nieuwsbrieven of door middel van flyers. Kijk 
voor het actuele aanbod op www.jibbplus.nl 
 / www.sportencultuurhelmond.nl  of volg ons 
Facebook, Instagram en Twitter. 

De Jibb+’er bij uw kind op school is: 
Babette Spierings 

Buurtsportcoach Jibb+  
babettespierings@jibbplus.nl 

 

http://www.sportencultuurhelmond.nl/
http://www.jibbplus.nl/
http://www.sportencultuurhelmond.nl/
mailto:babettespierings@jibbplus.nl

