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PODIUMOPTREDENS GAAN VOORLOPIG NIET DOOR  
EN WORDEN VERPLAATST OF ZO MOGELIJK OPGENOMEN  

Vanwege de nieuwe Coronarichtlijnen van het kabinet 
met onder andere 1,5 meter afstand, lijkt het ons niet 
verstandig om op dit moment de podiumoptredens in een 
volle aula voor vaders, moeders, opa’s en 

oma’s door te laten gaan. We gaan deze podiumuurtjes 
voorlopig verplaatsen of wanneer de richtlijnen lang gaan 
duren zo mogelijk opnemen. U hoort nog van ons. 
 

DE SINT IS WEER ONDERWEG NAAR NEDERLAND 
Dit jaar volgen wij met de klas het Sinterklaasjournaal. Deze 
start vanavond maandag 8 november! En vandaag krijgen 
alle kinderen van de groepen 1-2-3-4 een Sinterklaaskrant 
mee naar huis, veel leesplezier.  
 

De Sint is weer onderweg naar Nederland. We willen de 
Sint en zijn Pieten hartelijk ontvangen op school en 
daarom gaan we de school in een mooie Sinterklaassfeer 
brengen. Dit doen we op maandagavond 15 november om 
19.00 uur met een aantal ouders.   
 

Op woensdag 17 november bezoeken de 
kinderen van de groepen 3 en 4 het Kasteel 
van Sinterklaas. 

 

 
 
 
Voor de kinderen van groepen 1, 2 en 3: 
Donderdagavond 25 november is het pyjamafeest op school. Houd deze 
datum vast vrij! Wat we precies gaan doen, dat vertellen de juffen nog in 
de klas. Je krijgt nog een echte uitnodiging.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ma. 08-11 Wereldburgerschap: bezoek in de gr. 6-7-8 van Global Goals 
Start Sinterklaasjournaal  

Di.   09-11 Vergadering Activiteitencommissie  

Wo. 10-11  

Do.  11-11  

Vr.   12-11 Podiumoptredens groepen 1A, 4A, 5A, 8A gaan helaas niet door 

Ma. 15-11 Wereldburgerschap: Tweede les Global Goals in de gr. 6-7-8 
Aanbrengen Sinterklaasversiering 

Di.   16-11 Mad Science openingsshow voor alle kinderen 

Wo. 17-11 Bezoek Sinterklaaskasteel groepen 3 en 4  

Do.  18-11  

Vr.   19-11 Podiumoptredens groepen 1B, 4B, 5B, 8B gaan helaas niet door 

http://www.dierdonkschool.nl/
http://www.korein.nl/dierdonk
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SCHOOLGIDS-JAARKALENDER 2021-2022 
De interactieve schoolgids-jaarkalender van 2021-2022 is te vinden op onze 
website, alsook in de Basisschool-App. Wanneer u bij de inhoudsopgave 
klikt op de titel van het hoofdstuk of rubriek, dan komt u direct op 
desbetreffende bladzijde. Dat geldt ook voor de kalender en de maanden. 

Uw oudste kind ontvangt deze week de 
papieren versie van 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….. 
                                                 ….samen leren, samen vieren!” 
 

DE KINDEREN VERDIEPEN ZICH IN THE GLOBAL GOALS 
Thema Wereldburgerschap: Global Goals 
De komende week (8 t/m 15 november) 
staat in het teken van ‘Wereldburgerschap’. 
Leerlingen van nu zijn de wereldburgers van de toekomst en die wereld 
begint op school. Op Kindcentrum Dierdonk willen wij stimuleren dat onze 
kinderen een actieve rol in de maatschappij en de wereld om hen heen 
gaan innemen. 
Ook gemeente Helmond vindt 
wereldburgerschap belangrijk en is 
een ‘Global Goals gemeente’. Dit 
betekent dat zij werken aan 17 
duurzame ontwikkelingsdoelstel-
lingen voor een beter Helmond en 
een betere wereld. Komend jaar wil 
de gemeente dat kinderen kennis 
maken met de ‘Global Goals’ en 
bewust worden van hun eigen rol.  
Op 8 en 15 november komen twee 
medewerkers van de gemeente 
lessen verzorgen op school in de 
groepen 6-7-8 en gaan de kinderen in 
de klas aan de slag met een kleine wereldverbetering. Op deze manier 
helpen we de kinderen op weg in het worden van echte wereldburgers! 
 

 
OPEN MIDDAG BIJ DE OPVANG VAN KINDCENTRUM DIERDONK 
Op woensdagmiddag 24 november organiseert de opvang van 
Kindcentrum Dierdonk een openmiddag. Na een bijzonder opstartjaar met 
een verbouwing en de maatregelen van COVID–19 kunnen wij eindelijk 
onze deuren openen voor alle geïnteresseerde. Iedereen is van harte 
welkom om een kijkje te komen nemen bij de opvang van Kindcentrum 
Dierdonk. 
Ben jij nieuwsgierig hoe de binnenkant van de dependance er uitziet sinds 
de opvang er gevestigd zit? Kom dan langs op woensdagmiddag 24 
november bij de openmiddag van 15.00 uur tot 17.00 uur. We zorgen 
voor leuke activiteiten voor de kinderen. Je bent van harte welkom!  
*Onder voorbehoud, wij volgen de maatregelen van het RIVM.  
Heb je vragen en stel je die liever direct via de mail of telefoon, ik ben 
bereikbaar via: 

Met vriendelijke groet, 
Eva Verrijt. 

Locatiemanager Kindcentrum Dierdonk 
e.verrijt@korein.nl 

+ 31 (0) 6 50 19 36 18 
www.korein.nl 

 

https://www.wijzijnjong.nl/
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DIVERSE BEZOEKEN AFGELOPEN WEEK 
Een eerste terugblik op het jurybezoek Exellente Scholen 
van vrijdag jongstleden.  
Met een goed gevoel kunnen wij terugkijken op wat wij afgelopen week 
konden laten zien. Wat wij nu en in de toekomst aan het creëren zijn, komt 
echt aan bij onze kinderen en ouders. Afvaardigingen van onze kinderen en 
ouders gingen namens de school in gesprek. Zowel bestuursvoorzitter 
Ingeborg Schrama (donderdag) als de jury Excellente Scholen (vrijdag) 
benoemen het consistente verhaal dat zij mogen horen. De jury hoort de 
positiviteit en eenduidige taal m.b.t. onze schoolontwikkeling van zowel 
kinderen, ouders als het team. Een compliment om trots op te zijn. 
In januari 2022 wordt de uitslag bekend gemaakt. 

 
 
KLASSENOUDERS 2021-2022  
Hartelijk dank aan de ouders die zich hebben aangemeld als klassenouder. 
De klassenouder ondersteunt de groepsleerkracht(en) bij een aantal 
groepsactiviteiten. Bijvoorbeeld extra hulpouders regelen voor diverse 
evenementen, het vervoer naar activiteiten, ziekenbezoek met kinderen bij 
een medeleerling die in het ziekenhuis ligt, een cadeautje regelen voor de 
verjaardag van de groepsleerkracht (er wordt 

alleen een bijdrage gevraagd voor de verjaardag, deze 

mag maximaal € 0,75 bedragen) en het versieren 
van de klas.   

Groep  Klassenouder  Ouder van…  
1A 
Juf Marjolein – Juf Irene 

Karlijn Verberne 
Jenny Le 

Jari Verberne 
Ryan Wan 

1B 
Juf Candy 

Marèse Rautenberger-Van Gestel 
Britt Korzilius -Berlo 

Lars Rautenberger 
Bram Korzilius 

2A 
Juf Renee  

Mitchell Ras 
Elke Prinsen 

Job Ras 
Thor Panjoel 

2B 
Juf Janine – Juf Angeli  

Daniëlle Lenssen – Van Brussel 
Rianne Noijen-Smits 

Maysen Lenssen 
Niek Noijen 

3A 
Juf Yvonne – Juf Ine 

Lenny Goossens 
Ayla Kapucu 

Luuk Willems 
Defne Kapucu 

3B 
Juf Annemarie – Juf Margot 

Jacqueline Goossen – Blom 
Hala Boudakhani 

Cas Goossen 
Imran Azzarouy  

4A 
Juf Marleen 

Monique Restiau 
Moniek Willems 

Lenn Ras 
Nina v.d. Berkmortel 

4B 
Juf Elke – Juf Marjolein 

Machteld de Geus-Gorgels 
Nathalie van Kleef 

Dex de Geus 
Ilvy van Kleef 

5A 
Juf Sophie 

Saskia van den Reek-Brouwers 
Miranda van de Weijer 

Jonas van den Reek 
Lisa Förster 

5B 
Juf Annelies – Juf Helga 

Ilse van der Vrande - Van Os 
Hala Boudakhani 

Jadey van Os 
Mohammed Amir Azzarouy  

6A 
Juf Marli – Juf Heike 

Marloes Burg - van Schaik 

Jacqueline Goossen - Blom 

Cas Burg 
Stijn Goossen 

6B 
Meneer Jorg – Juf Marjolein 

Irene van der Heijden 
Ilja Jansen-Verouden 

Ruben Visser 
Romy Jansen 

7A 
Juf Floor 

Saskia van der Kuylen 
Marleen Sander 

Levy van der Els 
Jesse Sander 

7B 
Juf Marjan – Juf Helga 

Daniëlle van Lierop-van Dijk 
Ingrid Strijbosch-van Dijk 

Lynn van Lierop 
Ties Strijbosch  

8A 
Meneer Pieter – Juf Rachel 

Monica Marcus 
Dennis van Gerwen 

Rudy van Dooren 
Sterre van Gerwen 

8B 
Juf Wendy  

Sacha de Vries 
Anke Heynen-Lemmen 

Kate Lensink  
Lisa Heynen 
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DE NASCHOOLSE WETENSCHAPSCLUB 
De Naschoolse Wetenschapsclub zal weer geopend worden met een 
spectaculaire show! Deze show, genaamd: De wonderen van beweging! zal 
plaatsvinden op dinsdag 16 november.  

 
 
 

Dit jaar starten we weer met nieuwe lessen 
van de Naschoolse Wetenschapsclub. Na de 
positieve reacties en bevindingen van vorig 
jaar zal ook de juniorcursus voor de kinderen 
van de groepen 1-2 en 3 weer georganiseerd worden. Dus alle kinderen van 
de school kunnen zich hiervoor opgeven. Bij de Wetenschapsclub 
ontdekken kinderen het leukste wat wetenschap en techniek te bieden 
hebben, werken aan eigen projecten om mee naar huis te nemen en 
worden verbaasd door verwonderlijke demonstraties.  
De Wetenschapsclub start op dinsdag 21 december en zal bestaan uit 6 
bijeenkomsten (op dinsdag) in een lokaal hier op school. Er is plaats voor 
minimaal 15 en maximaal 24 kinderen in een groep. 

Aanmelden? 
U kunt uw kind zelf online aanmelden. Uw kind 
ontvangt dinsdag na afloop van de show een flyer van 
de groepsleerkracht waarin alle benodigde informatie 
te vinden is.  
Voor vragen en informatie kunt u terecht bij 

Wetenschap en Techniekcoördinator juffrouw Marli Munsters 
m.munsters@dierdonkschool.nl 
 
CORONA UPDATE 
Per zaterdag 6 november werden de 
coronamaatregelen aangescherpt. De precieze 
uitwerking van de aangescherpte richtlijnen 
binnen het onderwijs zal later worden 
gepubliceerd. De GGD krijgt vragen over wat de 
persconferentie betekent voor bijvoorbeeld ouderbijeenkomsten en open dagen. 
Vooruitlopend op de nieuwe richtlijnen voor het onderwijs adviseren we tijdens 
bijeenkomsten op school het volgende:  

• Neem de 1,5 meter afstandsregel in acht.  

• Bied ouders/verzorgers een vaste zitplaats aan. 

• Verzoek ouders/verzorgers om een mondmasker te 
dragen tot ze op een vaste plek zitten.  

Wel adviseert de GGD om tijdens ouderbijeenkomsten een gezondheidscheck uit 
te voeren zoals staat beschreven in het volgende document: Gezondheidscheck.  

• Daarnaast benadrukken we het belang om de basisregels in acht te nemen: 
Blijf thuis bij klachten en laat je testen bij de GGD.  

• Geef elkaar de ruimte, 1,5 meter is de veilige afstand.  

• Geef andere mensen geen hand.  

• Was je handen vaak en goed.  

• Hoest en nies in je elleboog.  

• Zorg voor voldoende verse lucht. 
 

Richtlijnen RIVM bij neusverkoudheid 
Het kabinet heeft dinsdagavond  2 november medegedeeld dat de richtlijnen voor 
het basisonderwijs, dus voor kinderen tot en met 12 jaar hetzelfde blijven.  
De richtlijn is nog steeds, dat kinderen tot en met 12 jaar met klachten 
(verkoudheid, snotneus etc.) niet thuis hoeven te blijven en niet op het 
Coronavirus getest hoeven te worden. Zij mogen dus gewoon naar school komen.  
 

Thuisblijven is nog wel nodig als kinderen: 

• Een contact zijn van iemand die besmet is met het Coronavirus en klachten 
ontwikkelen. 

• Deel uitmaken van een uitbraakonderzoek. 

• Ernstig ziek zijn en klachten hebben zoals koorts en benauwdheid.  
In dat geval blijven zij thuis tot de klachten minimaal 24 uur over zijn.  
Neem bij ernstige klachten contact op met de GGD. 
 

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             of 088 0031 595. 

 
 
 
 
 
 

mailto:m.munsters@dierdonkschool.nl
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ENQUETE IN UW MAILBOX 
U heeft inmiddels per e-mail een uitnodiging voor 
de ouderenquête ontvangen. Attentie, deze kan in 
uw spam/ongewenste mail beland zijn! 
De kinderen zullen de enquête die voor hen 
bestemd is op school in gaan vullen.  
Relatie: 
Het jaarthema van het eerste 
ouderbetrokkenheidsonderzoek zal zijn: Relatie. 
De eerste vragen zijn dan ook gericht op uw ouderbetrokkenheid in relatie 
met ons kindcentrum. 
Schooltijden: 
Daarnaast zijn na inbreng van de werkgroep Kwaliteitsverbetering en 
Medezeggenschapsraad  bij deze enquête enkele additionele vragen 
toegevoegd betreffende onze schooltijden.  
Het zijn opiniërende vragen over hoe u aankijkt tegen 
de huidige schooltijden. Hoe tevreden of ontevreden 
bent u daar mee? Een belangrijk onderwerp, waar uw 
deelname zeer gewenst is. Schooltijden hebben invloed 
op onderwijstijd, maar ook bijvoorbeeld opvang, uw 
werk etc. Mocht de uitslag daar aanleiding toe geven dan zal een 
vervolgonderzoek worden opgesteld.  
Wilt u meer informatie over hoe het werkt met schooltijden in het 
onderwijs dan kunt u via deze site meer informatie vinden van de 
Rijksoverheid.   
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schooltijden-en-onderwijstijd/vraag-en-antwoord/hoe-regelen-
basisscholen-de-schooltijden-en-lesuren 

Wij hopen van harte dat u de tijd neemt deze enquête in te vullen. Met 
die informatie kunnen wij weer verder bouwen aan borging  
van het goede en verbetering waar nodig.  

Bij voorbaat dank! 
Namens de werkgroep Kwaliteitsverbetering. 

Niels Bevers, 
Adjunct-directeur. 

Vragen? 
Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen voor de werkgroep 
Kwaliteitsverbetering dan kunt u deze doorgeven per mail via 
n.bevers@dierdonkschool.nl 
 
LERARENTEKORT RAAKT OOK DIERDONK 
U leest of hoort het in de media wellicht ook met grote regelmaat: het 
lerarentekort. Helaas hebben wij op dit moment ook te kampen met dit 
landelijke probleem. Inmiddels hebben wij drie (!) vacatures uitstaan en 
een zwangerschapsvervanging.  
Door dit met u te delen hopen wij u deelgenoot te maken van dit probleem, 
want dit raakt ons allen en helaas dus ook de kinderen. 
 

Maar, door u deelgenoot te maken kunt u wellicht ook helpen! 
Kent of bent u iemand met een onderwijsbevoegdheid? 
Schroom niet om contact met ons te leggen.  
Onze drie reguliere vacatures vindt u hier.  
Onze vacature zwangerschapsvervanging vindt u hier.  

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schooltijden-en-onderwijstijd/vraag-en-antwoord/hoe-regelen-basisscholen-de-schooltijden-en-lesuren
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schooltijden-en-onderwijstijd/vraag-en-antwoord/hoe-regelen-basisscholen-de-schooltijden-en-lesuren
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schooltijden-en-onderwijstijd/vraag-en-antwoord/hoe-regelen-basisscholen-de-schooltijden-en-lesuren
mailto:n.bevers@dierdonkschool.nl
https://mobilecms.blob.core.windows.net/appfiles/app_1979/File/Kindcentrum_Dierdonk_vacatures_oktober_2021.pdf
https://mobilecms.blob.core.windows.net/appfiles/app_1979/File/Kindcentrum_Dierdonk_vacatures_zwangerschapsvervanging_oktober_2021.pdf

