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CORONA UPDATE 
Deze week starten wij met een quarantaine van 
groep 5B. De kinderen die vandaag negatief getest 
worden of reeds immuun zijn, zijn vanaf morgen 
dinsdag weer welkom op school.   
 

Mits de schoolorganisatie dit toelaat (is er voldoende personeel aanwezig?) wordt 
er iedere dag vanaf 09.00 uur online onderwijs op afstand geboden voor 
de kinderen die in quarantaine of thuisisolatie zitten en niet ziek zijn. 
Vanwege de cohorten zijn er in deze weken geen huiswerkklassen 
mogelijk. 
 

Morgenavond 14 december volgt de nieuwe persconferentie, dan weten 
wij hoe het verder gaat met de maatregelen na 19 december. Daar stemt 
bijvoorbeeld de kerstwerkgroep haar communicatie op af over het wel/niet 
doorgaan van het kerstdiner voor kinderen. 
 

Scholen blijven open maar met de volgende nieuwe richtlijnen, dat: 
Uw kind thuis moet blijven ook bij milde verkoudheidsklachten/hoesten  
of koorts. Bij milde klachten is het mogelijk een zelftest te gebruiken. 
Wanneer deze negatief is kan uw kind weer naar school.  
Let op: De zelftest kan niet worden gebruikt om uit een quarantaine te 
komen, dan blijft een PCR test bij de GGD noodzakelijk. 
 

Voor verdere vragen en verdiepende antwoorden klik op deze link. 
 

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. 
 

WETHOUDER HARIJGENS KOMT KIJKEN NAAR DE VERKEERSVEILIGHEID 
RONDOM SCHOOL 

Vandaag komt wethouder Andrew Harijgens naar 
Dierdonk om de verkeersveiligheid rondom de 
school te bekijken. Met name de situatie aan de 
AH-zijde vraagt om aandacht. 

 
 

FIETSLICHTCONROLE GROEPEN 7 EN 8  
Opvallen in het verkeer is ontzettend 
belangrijk, dat vinden wij als school ook. 
Zeker in deze tijd van het jaar! Daarom 
organiseren wij op donderdag 16  december 
a.s. een fietslichtcontrole, waarbij we de 
fietsverlichting controleren van alle leerlingen van groep 7 en 8. 
Het is daarom de bedoeling dat alle leerlingen van groep 7 en 8 op deze 
dag met de fiets naar school komen. 
Zullen we allemaal ons licht aan doen, zodat we beter zien EN beter gezien 
worden? 

Ma. 13-12 Wethouder Andrew Harijgens komt kijken naar de 
verkeersveiligheid rondom school 

Di.   14-12  Vergadering Activiteitencommissie 

Wo. 15-12   

Do.  16-12 Fietsenlichtcontrole groepen 7-8 
Vergadering Medezeggenschapsraad  

Vr.   17-12  

Ma. 20-12  

Di.   21-12  

Wo. 22-12 Sfeervol kerstdiner (onder voorbehoud) 

Do.  23-12  

Vr.   24-12 Kerstvieringen 
Alle kinderen zijn ’s middags vrij 

http://www.dierdonkschool.nl/
http://www.korein.nl/dierdonk
https://mobilecms.blob.core.windows.net/appfiles/app_1979/News/NB-20211213-EXTRA.pdf
https://mobilecms.blob.core.windows.net/appfiles/app_1979/News/NB-20211213-EXTRA.pdf
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KERSTMIS OP KINDCENTRUM DIERDONK 
Afgelopen week is de school weer mooi versierd in 
kerstsfeer! Sfeervolle guirlandes in de gangen, mooie 
kerstbomen met lichtjes in de klassen. In de komende 
weken zullen wij weer verschillende sfeervolle 
kerstactiviteiten voor onze kinderen organiseren onder 
voorbehoud van de maatregelen rondom Covid-19.  

 

KERSTWENSEN 
Kerst is een mooie gelegenheid om goede wensen naar 
elkaar uit te spreken. Om treurige gezichtjes te 
voorkomen, is de afspraak gemaakt dat er op school géén 
Kerstkaarten worden uitgedeeld. Ook niet voor alle 
kinderen in de klas. Wij hopen voor op ieders begrip.  
 

KERSTDINER OF EEN ANDERE MOOIE INVULLING 
Ieder jaar organiseren wij in de week voor 
kerst met onze kinderen een kerstdiner op 
school. Op dit moment wachten wij de 
persconferentie van morgen af om te 
bekijken hoe wij e.e.a. dit jaar vorm kunnen 
geven binnen de geldende maatregelen van 
Covid-19. Wij gaan ervan uit dat wij een 
sfeervol moment kunnen creëren waarbij de kinderen samen een 
hapje kunnen eten. In welke vorm dat zal zijn laten wij later deze week, als 
er meer duidelijkheid is over de maatregelen, aan u weten.  
Wordt vervolgd! 
 

IETS BIJZONDERS VOOR EEN ANDER 
Elk jaar met kerst zetten wij ons als school in om 
iets bijzonders te doen voor een ander. Dit jaar 
is het kerstthema ‘sterren voor iedereen’.  
In deze tijd staat het denken aan een ander 
centraal. Wij hebben er dit jaar voor gekozen 
om in deze kerstperiode extra aan de ouderen 
in een verzorgingstehuis te denken en in 
navolging daarvan vanzelfsprekend ook aan de 
opa's en oma's van de kinderen. 

Wat gaan wij doen?   
Al onze kinderen maken een wensster met daarop een mooie 
kerstboodschap. De kinderen kunnen hun wensster in een speciale doos op 
school achterlaten. Deze doos met wenssterren zal via 
ons Kindcentrum aangeboden worden aan de ouderen in het verzorgings-
tehuis om hen zo een warm hart toe te dragen. Ook mogen de kinderen 
een wensster aan hun opa en/of oma geven. 
  

KERSTVIERINGEN 

Op vrijdagochtend 24 december is de 
jaarlijkse Kerstviering. Dit jaar zal 
de Kerstviering verzorgd worden 
door kinderen van de groepen 7 in de vorm 
van een kerstmusical met als titel ''Sterren 
van de hemel''. Verschillende liedjes uit 
deze musical worden door de kinderen van 
de hele school geleerd in hun eigen klas, 

zodat er tijdens de viering samen gezongen kan 
worden. Tijdens deze musical wordt ook aandacht 
besteed aan iets bijzonders doen voor een ander, wat 
natuurlijk ook past bij het Kerstthema. Mocht het 
binnen de maatregelen van Covid-19 niet mogelijk zijn 
om de viering in de aula te laten plaatsvinden, dan 
zorgen wij ervoor dat de kinderen vanuit hun eigen 

klas toch naar de kerstmusical kunnen kijken......gelukkig zijn we heel 
creatief geworden met de inzet van digitale middelen!  
 

 KERSTVAKANTIE  
Vanaf vrijdag 24 december 
om  12.00 uur start de 
kerstvakantie en duurt tot en met 
vrijdag 07 januari.  
Op maandag 10 januari 
2022 hopen we alle  kinderen 
weer gezond en wel op school 
terug te zien. 
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NASCHOOLSE WETENSCHAPCLUB VAN MADSCIENCE  
De promotieshow van Mad Science kon helaas niet doorgaan in verband 
met de Corona maatregelen. De kinderen kunnen zich echter wel 
aanmelden voor de naschoolse wetenschapsclub.  
Deze workshops vinden plaats op dinsdagen na schooltijd. En wel op: 18 
en 25 januari en 1, 8, 15 en 22 februari 2022. 
Dit onder voorbehoud van de eventuele Corona maatregelen. 
 
Deze week gaat de folder om aan te melden mee naar huis.  
Mochten er nog vragen zijn naar aanleiding van de folder of met 
betrekking tot het aanmelden, kunt u contact opnemen met Mad Science 
via: 088-030 33 20 of brabant@mad-science.nl 
 

mailto:brabant@mad-science.nl

