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PODIUMOPTREDENS                                                Terug naar boven  
Op vrijdag zijn er weer de 
podiumoptredens. Omdat over de gehele 
school tot aan 10.00 uur de reken- en 
leesmixen staan gepland, is de begintijd 
van het eerste optreden aangepast aan 
10.15 uur. 
Deze week treden de groepen 2A en 5A, 
alsook de groepen 7A en 7B op. 
 

VANUIT DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD                             Terug naar boven 

Een van de terugkerende agendapunten 
in de afgelopen MR-vergaderingen is het 
onderwerp schooltijden. Graag 
koppelen wij de belangrijkste items 
terug die de MR besproken heeft rondom dit onderwerp. 
 

Ouderenquête 
In de ouderenquête die afgenomen is in december 2021 zaten enkele 
vragen die gericht waren op de schooltijden. De werkgroep 
Kwaliteitsverbetering heeft onder andere het volgende teruggekoppeld: 
42% van de ouders heeft deze enquête ingevuld. 62% van de ouders die 
deze enquête ingevuld hebben, gaf aan tevreden tot zeer tevreden te zijn 
over de huidige schooltijden.  
In de huidige situatie kijkt Kindcentrum Dierdonk met tevredenheid naar 
de succesformule van de tussenschoolse opvang, waarbij kinderen kunnen 
kiezen welke activiteit en dynamiek ze prettig vinden. Uit de enquête komt 
naar voren dat 62% van de ouders tevreden tot zeer tevreden is over de 
middagpauze. 
 

 
 
 
 
 
 

Ma.  13-03  

Di.    14-03  

Wo.  15-03  

Do.   16-03  

Vr.    17-03  10.15 uur Podiumoptreden groepen 2A en 5A 
 11.15 uur Podiumoptreden groepen 7A en 7B 

Ma.  20-03 

Week van de lentekriebels  

Di.    21-03  

Wo.  22-03  

Do.   23-03  

Vr.    24-03  11.15 uur Podiumoptreden groepen 2B en 5B 
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Voor- en nadelen continurooster 
De leden van de MR hebben zich ingelezen en informatie ingewonnen bij 
andere Qliq-scholen omtrent schooltijden en continuroosters. 
Hieronder een samenvatting van voor- en nadelen: 
 
Voordelen: 
- School kan eerder uit zijn (afhankelijk van de afgesproken tijden), 

waardoor kinderen langer kunnen spelen. 
- Praktisch voor werkende ouders. 
- Kinderen hoeven maar één keer naar school, ze hoeven dus maar één 

keer gebracht en gehaald te worden.  
- Er vinden minder verkeersbewegingen plaats. 
- Meer uniformiteit, alle kinderen zijn in een continurooster gelijk. 
- Geen TSO-kosten. 
- Langere middag voor leerkrachten voor overleg en voorbereidingen. 
 

Nadelen: 
- Uit onderzoek blijkt dat kinderen tussen 12.00-14.00u het meest 

behoefte hebben aan rust en ontspanning. Leerlingen kunnen zich het 
beste concentreren tussen 10.00-12.00u en 14.00-16.30u.  

- Kinderen kunnen niet meer thuis lunchen. 
- Relatief korte lunch voor met name kleuters. 
- Geen ‘break’ van schoolse situatie (voor leerlingen en leerkrachten). 
- Pauzes en recht op pauzetijden komen voor leerkrachten onder 

spanning te staan. 
- Leerkrachten missen een gezamenlijk moment op de dag. 
- Lesvoorbereidingen moeten anders gepland worden. 
- Kinderen zijn eerder uit, dus eerder opvang nodig. 
- In (met name de bovenbouw) vinden er meer incidenten plaats tijdens 

de middagpauzes. 
 

De draagkracht binnen het team voor het wijzigen van de schooltijden is 
minimaal (3,4%), nagenoeg alle leerkrachten (96,6%) geven aan geen 
voorstander te zijn van een continurooster. Zij geven hiervoor een aantal 
argumenten, die ook genoemd worden bij bovenstaande nadelen. 
 

Op dit moment zien Kindcentrum Dierdonk en de Medezeggenschapsraad 
geen aanleiding om de schooltijden te herzien. De MR zal het onderwerp 
voorlopig van de agenda halen.  
 

Meer lezen over dit onderwerp: 
Ouders van nu 
Volkskrant 
Wijzer over de basisschool 
AOb 
Andere schooltijden 
 

STEMBUREAULOCATIE WOENSDAG 15 MAART OP SCHOOL 
                                                                                                   Terug naar boven 

 Aanstaande woensdag 15 maart zal het 
klimgymlokaal op school dienst doen als 
stembureaulocatie.  
De kinderen van de groepen 3 komen dan door de 
hoofdingang naar binnen en buiten. We zullen de looproute voor de 
stemgerechtigden op het schoolplein afzetten met rood-wit lint, zodat zij 
niet door de school gaan lopen. 
 

THEMA LENTEKRIEBELS                                                     Terug naar boven  
De Week van de Lentekriebels is een nationale projectweek voor het 
basisonderwijs. Deelnemende scholen geven een week lang les over 
weerbaarheid, relaties en seksualiteit. In 2023 is de Week van de 
Lentekriebels van 20 tot en met 24 maart. Het thema voor de Week van de 
Lentekriebels 2023 is: ‘Wat vind ik fijn?’. Het gaat hierbij om positieve 
seksuele vorming. Onderwerpen die hierbij aan bod komen zijn: leren 
kennen van je lichaam, positief zelfbeeld & zelfbewustzijn, praten over 
grenzen. 
 

Wat is het doel? 
Door seksualiteit op een open en positieve manier te bespreken, haal je het 
taboe eraf en schep je ruimte voor leerlingen om hier openlijk vragen over 
te stellen. Een positieve insteek betekent niet dat je de risico’s negeert, 
maar in plaats van negatieve uitkomsten en gevaren te 
benadrukken, geef je de leerlingen mee dat relationele en 
seksuele ervaringen vooral positief zouden moeten zijn. 
 

 
 

https://www.oudersvannu.nl/kind/school/continurooster/
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/als-de-school-dreigt-met-een-continurooster-komt-er-een-guerrillatemperament-in-me-naar-boven~b9cac80f/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://wijzeroverdebasisschool.nl/uitleg/continurooster-basisschool-voordelen
https://www.aob.nl/nieuws/het-continurooster-breekt-leraren-op/
https://www.andereschooltijden.nl/informatie/continurooster/
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Tips voor thuis 
Het zou kunnen dat uw kind in die week thuiskomt met vragen over dit 
onderwerp. Wij snappen dat u niet altijd antwoord heeft op deze vragen.  
Hoe pakt u dit aan? Hieronder vindt u enkele tips: 
- Maak er niet ‘het gesprek’ van, maar gebruik gebeurtenissen uit de 

omgeving of media als aanleiding; 
- Creëer een situatie waarin je elkaar niet direct hoeft aan te kijken; 
- Stimuleer je kind om zelf na te denken over het antwoord. Je hoeft niet 

alles te weten; 
- Respecteer hun privacy, wensen en grenzen; 
- Laat merken dat je om je kind geeft en hem of haar serieus neemt; 
- Geef zelf het goede voorbeeld, door open over dit onderwerp te praten; 
- Maak gebruik van boeken, filmpjes en online informatie. 
 

In de link hieronder staan lesideeën voor thuis: 
https://seksuelevorming.nl/onderwerpen/week-van-
de-lentekriebels/lentekriebelslessen-voor-thuis/ 
 
 

DISTRIBUTIE ZELFTESTEN ONDERWIJS STOPT                  Terug naar boven 

Het OMT heeft geadviseerd dat het verstrekken van 
zelftesten in het onderwijs kan vervallen. Het kabinet 
heeft dit advies overgenomen.  
 

Advies bij klachten 
Een zelftest doen bij klachten wordt niet langer geadviseerd. Wel adviseert 
het OMT om bij klachten die passen bij een luchtweginfectie (hoesten, 
neusverkoudheid, keelpijn etc) voorzorgsmaatregelen te nemen, zoals 
thuisblijven als je je ziek voelt en contact met kwetsbare mensen 
vermijden. De adviezen zijn te vinden op rijksoverheid.nl. 
 

Wat doe ik met de zelftesten die nog op school zijn? 
U kunt de zelftesten inzetten voor gebruik door leerlingen/personeel die 
daar nog behoefte aan hebben (bijvoorbeeld omdat ze een persoon met 
een kwetsbare gezondheid in hun omgeving hebben). 
 

Zelftesten die over datum zijn of die om een andere reden niet meer 
kunnen worden gebruikt kunt u weggooien. Dit kan bij het restafval. 
 

AUTOMATISCHE INCASSO SCHOOLREIS GROEPEN 1-2-3  Terug naar boven 

Zoals gemeld in de Basisschool App – Formulieren – Doorlopende 
machtiging zullen wij u vooraf inlichten over de komende automatische 
incasso.  

Op 24 maart 2023 wordt de Vrijwillige Ouderbijdrage schoolreis 
groepen 1-2 en 3 zijnde € 21,- per kind van uw bankrekening 
afgeschreven. 

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u terecht bij de 
penningmeester van de Ouderraad, mevr. Gabriëlla van Gelder 
ouderraad@dierdonkschool.nl 
 

ROTS EN WATER GROEP 6B                                                   Terug naar boven 

Ook groep 6B heeft de Rots en Water training afgerond. De kinderen 
hebben de afgelopen maanden gewerkt aan een persoonlijk doel. Dit kon 
zijn dat wanneer je meer Rots was, je meer Water op te stellen en zo ook 
andersom. Zo leerde de een om meegaander te worden. De ander om meer 
voor zichzelf op te komen. Bij de laatste bijeenkomst moesten de kinderen 
hun persoonlijke doel op een plankje schrijven en met hun vuist door 
midden slaan. Het is iedereen gelukt!   

 
 

De kinderen waren van tevoren een beetje zenuwachtig voor 'het plankje doorslaan', 
maar tijdens de activiteit had iedere leerling de focus te pakken 

en lukte het iedereen om het plankje doormidden te slaan. Proficiat! 
 
 

https://seksuelevorming.nl/onderwerpen/week-van-de-lentekriebels/lentekriebelslessen-voor-thuis/
https://seksuelevorming.nl/onderwerpen/week-van-de-lentekriebels/lentekriebelslessen-voor-thuis/
file:///C:/Users/Pieter%20van%20Wetten/QliQ%20Primair%20Onderwijs/Dierdonk%20-%20Documenten/Openbaar/a%20Nieuwsbrief%20ouders/aNieuwsbrief%20ouders%202022-2023/Artikel%20enquetes%202023%20(13-02-2023).docx%23_top
https://zelftesteninhetonderwijs.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cucmlqa3NvdmVyaGVpZC5ubCUyRmRvY3VtZW50ZW4lMkZicmlldmVuJTJGMjAyMyUyRjAyJTJGMjIlMkZhZHZpZXMtbmF2LTE0NmUtb210LWNvdmlkLTE5&sig=7NFWJfx6w3f6Vej5WsKPjGhWnpHrcWYdwMSoS34s6N2z&iat=1678461777&a=%7C%7C67530072%7C%7C&account=zelftesteninhetonderwijs%2Eactivehosted%2Ecom&email=6xNCb%2Bo8Kj87KkytsB8DKjs%2FMFU9ItK%2BZCy%2FPSgoIQNiS4c80ZtxjDTU%3ALHYUruf1tUAuV704THuWJcMuna%2F2r%2B9x&s=07f8824e262366f589b5d1d2fdb03055&i=161A300A72A815
https://zelftesteninhetonderwijs.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cucmlqa3NvdmVyaGVpZC5ubCUyRm9uZGVyd2VycGVuJTJGY29yb25hdmlydXMtY292aWQtMTklMkZob2UtZ2FhdC1uZWRlcmxhbmQtb20tbWV0LWhldC1jb3JvbmF2aXJ1cyUyRmFkdmllemVuLW9tLWx1Y2h0d2VnaW5mZWN0aWVzLXRlLXZvb3Jrb21lbg==&sig=3QXsZdY1dwkEeaX6zEtR5t4sRWcCbVBQhFqCCVXRqj6P&iat=1678461777&a=%7C%7C67530072%7C%7C&account=zelftesteninhetonderwijs%2Eactivehosted%2Ecom&email=6xNCb%2Bo8Kj87KkytsB8DKjs%2FMFU9ItK%2BZCy%2FPSgoIQNiS4c80ZtxjDTU%3ALHYUruf1tUAuV704THuWJcMuna%2F2r%2B9x&s=07f8824e262366f589b5d1d2fdb03055&i=161A300A72A816
file:///C:/Users/Pieter%20van%20Wetten/QliQ%20Primair%20Onderwijs/Dierdonk%20-%20Documenten/Openbaar/a%20Nieuwsbrief%20ouders/aNieuwsbrief%20ouders%202022-2023/Artikel%20enquetes%202023%20(13-02-2023).docx%23_top
mailto:ouderraad@dierdonkschool.nl
file:///C:/Users/Pieter%20van%20Wetten/QliQ%20Primair%20Onderwijs/Dierdonk%20-%20Documenten/Openbaar/a%20Nieuwsbrief%20ouders/aNieuwsbrief%20ouders%202022-2023/Artikel%20enquetes%202023%20(13-02-2023).docx%23_top


Nieuwsbrief voor ouders  blz. – 4 – 

 
 
 
 

GOED BEZOCHTE REÜNIE TEAMLEDEN                             Terug naar boven  
Afgelopen vrijdagavond was er een gezellige reünie van teamleden van 
Basisschool Dierdonk in zaal De Traverse. Zo’n zeventig collega’s van nu en 
toen ontmoetten elkaar na lange tijd weer. Er was volop gespreksstof en 
de veel gehoorde opmerking: de avond was veel tekort onderstreepte dit. 

    
 

    
 

    
 

KIDSRUN OP ZONDAG 16 APRIL                                            Terug naar boven 

[ingezonden] 
Hardlopen is gaaf! Kinderen zijn dan ook vaak dol op 
rennen. Speciaal voor deze kids organiseert de Halve van 
Helmond een Kidsrun. 

De Kidsrun is voor kinderen van 5 t/m 12 jaar. Meedoen, 
sportief bezig zijn en plezier hebben staan centraal. Alle 
kinderen ontvangen een medaille. 

Dus, trek je sportschoenen aan en kom naar 
Sportpark Molenven in Stiphout. Neem ook je 
broer, zus, vriendjes, neefjes en nichtjes mee!  
Er zijn deze dag ook leuke kinderactiviteiten! Met 
vette muziek, springkussens, spelletjes en lekker 
eten wordt het echt gezellig op 16 april. 

Inschrijven kan via:  
https://www.halvevanhelmond.nl/onderdelen/kidsrun-5kchallenge/   
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DE BIBLIOTHEEK OP SCHOOL                                                  Terug naar boven 

[ingezonden] 
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