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BIJZONDERE WEKEN                                             

Beste ouders/verzorgers, 
We hebben nu allemaal twee bijzondere weken achter de rug, die we niet 
snel zullen vergeten. En bij het ingaan van de derde week, komen er steeds 
meer vragen op ons af.  
Wanneer gaat de school weer open? Gaan de schoolreisjes wel of niet 
door? En de schoolfotograaf? Het afscheid van groep 8? enz. enz. 
Een bijzondere tijd waarbij ook wij niet weten hoe de verdere 
ontwikkelingen zullen verlopen. 
 

Dinsdag komt er meer duidelijkheid over onderwijs na 6 april. 
Minister Slob vertelde dinsdag 24 maart in Op1 dat de kans groot is, dat de 
scholen langer dan 6 april dicht blijven. Minister Rutte liet vervolgens 
woensdag weten, dat we tot aankomende dinsdag 31 maart géén 
duidelijkheid krijgen van het kabinet over verdere maatregelen voor het 
onderwijs. Komende dinsdag 31 maart neemt het kabinet een beslissing 
voor alle sectoren, inclusief het onderwijs, over de periode na 6 april. 
Ook wij wachten nu op de komende berichtgevingen. 
 

U allen nogmaals veel sterkte toewensende met uw persoonlijke 
omstandigheden, verblijven wij met vriendelijke groet, 

Namens team Basisschool Dierdonk, 
Pieter van Wetten, 

directeur. 
 

HARTVERWARMEND                                             

We doen ons best met onderwijs op afstand en maken onder deze 
bijzondere omstandigheden er het beste van. In de afgelopen twee weken 
mochten we vele hartverwarmende berichtjes en mailtjes van onze ouders 
ontvangen. Ze doen ons goed, dank u wel! 

Team Basisschool Dierdonk. 
     

 

WEL VREEMD OP SCHOOL 

Op dinsdag en vrijdag heb ik gewerkt op school. Het was gezellig maar wel 
heel anders dan normaal. We hadden tijd zodat we aan onze eigen planning 
konden werken. Maar hadden ook dingen gedaan als gym en knutselen. Op 
vrijdag was ik de enige uit midden én bovenbouw. Er waren nog een paar 
kinderen uit de onderbouw maar dat was het ook wel. Het was wel vreemd 
op school zonder alle kinderen en vaak ook niet met je eigen juf of meester.  

Van Roos Grutterink uit 8C 
 

OPVANG VOOR OUDERS MET VITALE BEROEPEN                                             

Vorige week bent u geïnformeerd over de mogelijkheid om uw kind op te 
laten vangen gedurende de schooltijd op basisschool Dierdonk.  
 

Als papa en/of mama werkzaam is 
in een vitale sector kan je op school aan de slag met je ‘thuiswerk’. Er wordt 
elke dag  (op gepaste afstand) hard gewerkt en gespeeld. De kinderen 
werken een bepaalde tijd aan hun huiswerk, daarna gaan ze buitenspelen 
en nemen ze deel aan sportieve/creatieve activiteiten.  

http://www.dierdonkschool.nl/
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Wanneer maak ik aanspraak op deze opvang? 
1 Wanneer beide ouders werkzaam zijn in de vitale sector.  

Voor een omschrijving zie 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-
19/cruciale-beroepsgroepen 

2 Wanneer een van beide ouders werkzaam is in een vitale sector EN de  
opvang niet op andere wijze geregeld kan worden. 

Omwille van de gezondheid van alle betrokkenen worden kinderen met 
klachten van verkoudheid en hoesten niet toegelaten of zijn wij 
genoodzaakt uw kind op te laten halen! 
 
Aanmelding voor deze opvang kan via administratie@dierdonkschool.nl 
o.v.v. onderwerp "Werkzaam in vitale sector". 
 

Daar vult u in:  
Naam ouder: 
Naam kind(eren) en groep(en): 
Telefoonnummer: 
Werkzame sector(en): 
Noodzakelijke dag(en) van opvang komende week/weken: 
 

MAAK JE EIGEN RECEPT MET BIJVOEGLIJKE NAAMWOORDEN IN GROEP 8 

[Ingezonden] 
Recept fruit smootie (600 ml) van Nikki 
 
Ingrediënten: 
1 verse gele banaan 
1 zoete rode appel 
9 heerlijke rode aardbeien 
1 lekkere groene kiwi 
200 ml zoete gele sinaasappelsap 
 
Benodigdheden: 
1 schone handige plastic snijplank 
1 schoon scherp schilmesje 
1 goede blender + 1 plastic smootiebeker 
3 glazen glazen 
3 gekleurde plastic rietjes 
 

Stappenplan: 
Pak alle verse ingrediënten en plastic, glazen en ijzeren benodigdheden. 
Spoel de verse ingrediënten af onder koud nat water. 
Pel de verse gele banaan en doe deze in de plastic smootiebeker. 
Schil de zoete rode appel en doe deze ook in de plastic smootiebeker. 
Haal van 6 van de 9 aardbeien de groene kroontjes af en doe de aardbeien 
(Let op: niet de kroontjes!!) in de smootiebeker. 
Schil de lekkere groene kiwi en snij deze in goede stukjes van ongeveer 2 cm 
bij 2 cm en doe deze stukjes in de smootiebeker. 
Doe de 200 ml zoete gele sinaasappelsap in de smootiebeker. 
Als het niet past kun je het al een keer mixen en daarna de andere 
ingrediënten erbij doen en dan mixen!!! 
Als het goed gemixt is schenk het dan in de glazen glazen. 
Verdeel het zo eerlijk mogelijk. 
Zet de gekleurde plastic rietjes in de glazen glazen.  
Was de 3 laatste aardbeien (die je nog over had) met koud nat water. 
Haal de kroontjes van de aardbeien. 
Maak een klein sneetje in de aardbeien. 
Zet de aardbeien (met het glazen glas in het kleine sneetje) op de randen 
van de glazen glazen. 
DRINK SMAKELIJK!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 
 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen
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DE BIBLIOTHEEK  
 

 
Boek, site, app: samen spelen op het web 
Van vrijdag 27 maart tot en met vrijdag 3 april zijn de Media Ukkie Dagen. 
Je kunt deze campagne, die speciaal gericht is op ouders en opvoeders van 
kinderen van 0 tot 6 jaar, online vanuit huis volgen. 
Onze inspiratiemiddag over mediaopvoeding hebben we helaas moeten 
annuleren. Via deze nieuwsbrief willen we je toch inspireren en tips geven 
die helpen bij vragen over opvoeden met media. 
Het zijn ongewone tijden en in veel jonge gezinnen zal er flink gebruik 
gemaakt worden van media. 

Opvoedvragen 
 

 

   

Tijdens de Media Ukkie Dagen krijg je tips en betrouwbare adviezen,  
aan de hand van zeven opvoedvragen. De antwoorden zijn samengesteld  
door Opvoeden.nl, Mediaopvoeding.nl en de GroeiGids. Ontdek tips en  
tools om samen met kinderen leuk én veilig aan de slag te gaan met media.  
Welke boekjes, films en spelletjes zijn bijvoorbeeld geschikt? Hoe wissel je  
het leren en spelen af, met en zonder tablet?  
En waar beleef je samen plezier aan? 
 

 

https://www.mediaukkiedagen.nl/7vragen/ 

 

 

https://www.mediaukkiedagen.nl/7vragen/
http://bibliotheekhelmondpeel.mark-i.nl/lt.php?s=70864a3242aa8d11b2e89b6e093d7230&i=173A236A1A2789

