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Bijzonderheden deze lesweek: 

Ma. 14-09  

Di. 15-09 Schoolreisjes 

Wo. 16-09 Vergadering Medezeggenschapsraad 

Do. 17-09  

Vr. 18-09  
 

Bijzonderheden volgende lesweek: 

 

Deze nieuwsbrief bevat vijf pagina’s 
 

SCHOOLREISJES 
Aankomende 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.  
De allerjongste leerlingen die na 19 mei 4 jaar geworden zijn, gaan niet 
mee op schoolreisje, zij krijgen een leuk alternatief aanbod in en rond de 
school. 
 

Hieronder vindt u 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. 
 

Ter informatie: op dinsdag 25 mei 2021 vindt het “normale” schoolreisje 
voor dit schooljaar plaats.                                                Een fijne dag toegewenst! 

Werkgroep Schoolreisjes. 
 

Groep  Bestemming  Vertrektijd  
vanaf school 

Verwachte 
aankomst 
tijd op school  

1-2-3 
 

Kinderpretland te Weert 09.00 uur 15.15 uur 

4 Hullies te Uden 
 

09.15 uur 16.15 uur 

5 
 

Ochtend  
Ontdekfabriek te Eindhoven 
Middag  
Speuldries te Deurne 
 

08.30 uur  
LET OP: 
08.15 uur op school 
aanwezig zijn! 

16.30 uur 

6 Billy Bird te Volkel 
 

09.15 uur 
 

16.45 uur 

7 
 

Burgers’ Zoo te Arnhem 08.45 uur 17.15 uur 

8 Toverland te Sevenum 
 

09.15 uur 17.00 uur 

 
De leerkrachten zullen u via Basisschool app 
op de hoogte houden van de te verwachten 
aankomsttijd.  

 

Ma. 21-09  

Di. 22-09  

Wo. 23-09 Start Kinderpostzegelactie  

Do. 24-09  

Vr. 25-09  

http://www.dierdonkschool.nl/
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CORONA UPDATE 
Het Coronavirus is niet weg, dus we blijven 
waakzaam, u ook?  
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 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 de GGD Brabant-Zuidoost (088 0031 111). 
 

OPEN DAG OP ZONDAG 27 SEPTEMBER  
GAAT HELAAS ALLEEN DOOR VOOR NIEUWE OUDERS   
In onze jaarplanning staat op zondag 27 september een Open Dag gepland. 
Omdat u ook begrijpt dat we gezien het Coronavirus op school nog niet zo 
ver zijn, dat we alle ouders en kinderen kunnen toelaten, laten we deze 
activiteit grotendeels vallen. 
We maken wel een uitzondering 
En wel voor de ouders die in de afgelopen periode sinds maart 2020 hun 
kind voor het eerst naar school hebben gebracht en de school nog niet 
eerder bezocht hebben. Het is toch wel een rare gewaarwording dat je je 
kind ergens naar toe brengt en je bent er zelf nog niet binnen geweest. 
Vandaar dat we op zondag 27 september een uitzondering maken voor 
deze ouders en kinderen. Van iedere parallelgroep zal er een leerkracht en 
ongeveer 4 kinderen aanwezig zijn in een lokaal, ook De Oases zijn open, 
zodat er toch enige levendigheid op school te bespeuren zal zijn. 
Vooraf aanmelden 
Wel verwachten wij van u, dat u zich van tevoren aanmeldt. Zo weten wij 
hoeveel bezoekers we kunnen verwachten. Mochten dat er teveel zijn, dan 
zullen we met tijdsloten werken. 
Al deze ouders worden deze week uitgenodigd om te reageren. 
 

WERKEN IN DE TUSSENSCHOOLSE OPVANG IS PLEZIERIG!  
Omdat….. 

 je de kans krijgt (jouw) (klein)kinderen in actie 
te zien met hun klasgenootjes; 

 je een welkome vergoeding ontvangt; 

 je er liefde en dankbaarheid voor terug krijgt; 

 je een verhaal kunt voorlezen en ervaart dat de kinderen aan je lippen 
hangen; 

 je de kinderen beter leert kennen door een praatje met ze te maken; 

 je positieve aandacht geeft aan de kinderen; 

 je een spel speelt en binnen de kortste keren een grote groep 
enthousiaste kinderen om je heen hebt; 

 je er bent voor de kinderen die jouw hulp nodig hebben; 

 je studenten/aanstaande professionals van ROC ter AA de kans geeft 
samen met jou te leren en ervaring op te doen; 

 je vóór of na je taken, even de tijd neemt om met de andere vrijwilligers 
te praten; 

 je vertrouwt op deze vrijwilligers en zij op jou vertrouwen.  

 tussen 12.00 en 13.00 uur, exclusief voorbereidings- en afrondingstijd; 

 niet op woensdag, niet tijdens de schoolvakanties (onderbouw ook niet 
op vrijdag); 

 1 tot maximaal 4 keer per week (in overleg); 

 Vrijwilligersvergoeding max € 10,00 per keer en € 1.700,00 per jaar; 

 eigen kinderen mogen gratis overblijven op dagen dat je als vrijwilliger 
actief bent; 

 scholing en de VOG worden voor je betaald. 
Heeft dit jouw belangstelling gewekt?  
Wil je meer weten of heb je zin om kennis te maken? 
Wil je proefdraaien om te zien hoe het is? 
Stuur een e-mail naar m.vanwoerkom@dierdonkschool.nl  
of bel coördinatrice mevr. Maria van Woerkom 06 4415 7520  

mailto:m.vanwoerkom@dierdonkschool.nl
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EXPEDITIEDAGEN GROEP 7 

Dag een, door Sophia uit 7B 
We startten eerst in de klas en toen gingen we met de juffen en meesters 
kennismaken. Toen gingen we onze bandana´s en vlag versieren. Onze 
naam was: De 8 biggetjes en toen hadden we pauze. Daarna gingen naar 
het veldje en daar hadden we een circuit gedaan met allemaal spelletjes, 
het leukste vond ik de eetproef. In de middag gingen we naar het art en 
science lokaal daar deden we bouwen, programmeren en een insect met 
lampje in elkaar zetten. Eigenlijk vond ik mijn eerste dag wel leuk. En toen 
zat de dag er alweer op!  
 

Dag twee, door Boas uit 7B 
We gingen naar de klimgym om de uitleg van levend Kolonisten van Catan 
te krijgen. En toen gingen we naar het stenen veld en het spel spelen. Dat 
was leuk en je had allemaal huizen die je moest bouwen van grondstoffen 
en die moest je inkleuren en je moest de grondstoffen grabbelen. En we 
gingen weer terug naar school. Daarna was de quiz aan de beurt hij was 
simpel en moeilijk. ‘s Middags gingen we aan de slag met tekenmachine en 
dat was moeilijk en toen gym dat was leuk. 
 

Dag drie, door Wies uit 7B 
We hadden een leuk bosspel, helaas was mijn arm gekneusd maar ik kon 
toch meedoen!  
Gelukkig maar, want dit vond ik het leukste spel. Daarna gingen we een 
leuke film kijken! We hadden om 12:00 uur knakkies lekkerrrr!  ‘s Middags 
hadden we een loopspel, het was grappig je moest allemaal vragen 
beantwoorden, maar je mocht het kaartje niet meenemen! We hadden 
daar ook een ranja ronde en een eetproef. Awww daar gaat de leuke week, 
maar we hebben wel veel lol gemaakt en dat vond ik het leukst! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

WERKEN MET EEN GREENSCREEN IN GROEP 7 
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ZORG & ONDERSTEUNING HELMOND 
[ingezonden] 
 
 
 
 

Zit je ergens mee?  bel 14 0492       
 
Wie zijn wij?  
Wij zijn de frontoffice jeugd, het eerste aanspreekpunt voor gezinnen 
namens alle gezins- en jongerencoaches van de gemeente Helmond. We 
bestaan uit een team van 5 medewerkers: Nicole Dekker, Lies Geurts, 
Wendy Bergman, Karlien de Hont en Lenneke Roks. Wij zijn ervaren gezins- 
en jongerencoaches binnen de gemeente Helmond.  
 

Wat doen we?  
U kunt bij ons terecht met alle vragen over opvoeden, opgroeien en gedrag 
van kinderen en jeugdigen in de leeftijd van 0-23 jaar en hun gezinssituatie. 
Vragen kunnen bijvoorbeeld gaan over slaapgedrag, regels in huis, het 
leren van nieuwe vaardigheden, omgaan met ongewenst gedrag, de 
communicatie in het gezin, zelfstandig wonen voor jongeren etc.  
 

Daarnaast kunt u ons ook benaderen voor andere vragen op het gebied van 
zorg en ondersteuning. Bijvoorbeeld over gezondheid, geldproblemen, 
mantelzorg, problemen rondom een scheiding en ga zo maar door. 
 

Mocht u graag met ons in contact komen met een vraag, om advies te 
krijgen of om de juiste zorg en ondersteuning te krijgen, bel dan gerust! 
Mochten wij de vraag niet zelf kunnen beantwoorden, dan zorgen wij 
ervoor dat deze bij de juiste persoon komt of wijzen wij u de weg.  
 

Contactgegevens 
14 0492, toets optie 2,  vraag naar een gezins- en jongerencoach (ma t/m 
vr 08.30-17.00 uur) 
 

Meer informatie?      
www.zo-helmond.nl 
 

Met vriendelijke groeten, 
 

  
Nicole Dekker      Lies Geurts            Wendy Bergman   Karlien de Hont    Lenneke Roks  
 

BIBLIOTHEEK HELMOND – PEEL 
[ingezonden] 
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DAG VAN DE SPORTCLUB 
[ingezonden] 
Zondag 20 september tussen 10.00 en 14.00 uur 
Op deze dag zetten meer dan 20 Helmondse 
sportaanbieders hun deuren open om jou te ontvangen! 
Op de Fietsplattegrond die verspreid is onder alle basisschoolleerlingen en 
die bij Jibb+ te verkrijgen is, staat het overzicht wat er te doen is en zie je 
voor welke leeftijd de sportaanbieder iets aanbiedt. 
De toegang bij de clubs, die meedoen aan de Dag van de Sportclub, is gratis 
en het is niet nodig om je vooraf aan te melden voor een activiteit. Stap dus 
op de fiets, met het hele gezin, en ga sfeer proeven bij de vele 
sportaanbieders in Helmond. En kleed je sportief, want op veel plaatsen 
worden clinics aangeboden. Bekijk het volledige sportaanbod en de tijden 
op de website van Jibb+: www.jibbplus.nl. 
Ga jij jouw sport ontdekken?! 

 

HELMONDS MUZIEK CORPS 
[ingezonden] 
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