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BIJZONDERE WEKEN                                             

Beste ouders/verzorgers, 
Afgelopen week kwam er meer duidelijkheid door het kabinet. De scholen 
blijven gesloten en zijn tot 28 april alleen open voor noodopvang. In de 
week voor 28 april krijgen we opnieuw te horen of de maatregelen 
verlengd, aangepast of opgeheven worden. 
Wij zelf hopen van harte dat we na de meivakantie op maandag 11 mei 
weer de normale school kunnen zijn. We wachten de verdere 
berichtgeving maar af. 
 

Tot die tijd richten we onze aandacht op noodopvang en onderwijs op 
afstand. Wij begrijpen dat u ook er het beste van probeert te maken in uw 
gezin en dat deze bijzondere situatie alles behalve als makkelijk zal 
worden ervaren. 
Wij hopen toch dat wij met het onderwijs op afstand u en uw kind(-eren) 
zo goed mogelijk kunnen helpen. 
 

We hebben al wel enige besluiten genomen over de situatie na de 
meivakantie. 
 

Na de meivakantie, maar voor 1 juni staan op het programma: 
18 mei schoolfotograaf 
19 mei schoolreisjes 
20 mei sponsorloop 
Omdat alle evenementen tot 1 juni zijn verboden/gesloten, willen we 
voor die datum geen enkele activiteit door laten gaan. 
 

De schoolfotograaf - op dit moment wordt er door school contact 
opgenomen met de schoolfotograaf om te kijken voor een datum na 1 
juni. We willen de schoolfoto's hoe dan ook voor de zomervakantie laten 
maken, zodat de kinderen, ouders en leerkrachten toch nog een 
herinnering hebben aan dit bijzondere schooljaar. 
 

De schoolreisjes - deze worden verschoven naar begin september. De 
organisatie daarvan willen we na 1 juni opstarten. Dezelfde groepen gaan 
dan naar dezelfde activiteit, zodat de kinderen toch alle schoolreisjes mee 
kunnen maken. 
 

De sponsorloop 2020 komt te vervallen. 
 

De wijkschoonmaakactie op woensdag 3 juni. Hierover neemt het 
managementteam met de leerkrachten van groep 6 na de meivakantie 
een besluit. Voorlopig standpunt is dat de wijkschoonmaakactie wordt 
uitgesteld, komt mogelijk te vervallen. 
 

De wandelavondvierdaagse van 10 tot en met 13 juni is voorlopig verzet 
naar 23 tot en met 26 september. 
 

De informatieochtenden voor nieuwe ouders op 10 en 17 juni gaan 
voorlopig onder voorbehoud door. 

http://www.dierdonkschool.nl/
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Het schoolkamp van groep 8 van 16 tot en met 19 juni gaat voorlopig 
onder voorbehoud door. 
 

De afscheidsavonden van groep 8 op 6, 7 en 8 juli gaan voorlopig onder 
voorbehoud door. 
 

In de komende weken gaan de directie en het managementteam een 
drietal scenario's uitwerken: 
Scenario A) welk onderwijsprogramma dient in de laatste negen weken 
van het schooljaar (11 mei tot en met 10 juli) noodzakelijkerwijs te 
worden aangeboden? en welke activiteiten passen nog in dit programma? 
 

Scenario B) welk onderwijsprogramma dient in de laatste zes weken van 
het schooljaar (1 juni tot en met 10 juli) noodzakelijkerwijs te worden 
aangeboden? en welke activiteiten passen nog in dit programma? 
 

Scenario C) geen onderwijs tot aan de zomervakantie.........laten we daar 
nog maar even niet aan denken… 
 

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

Namens team Basisschool Dierdonk, 
Pieter van Wetten, 

directeur. 
 

OPVANG VOOR OUDERS MET VITALE BEROEPEN                                              
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 gedurende de 
dag naar huis gestuurd!  
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:  
 

THUISWERK BINGO GROEP 1-2       
De kinderen van de groepen 1-2 krijgen elke week een thuiswerk bingo, 
met een heleboel verschillende opdrachten. We krijgen altijd hele mooie 
foto’s binnen en willen een kleine selectie met jullie delen.  

 
 
 
 
 
 
 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen
mailto:administratie@dierdonkschool.nl


Nieuwsbrief voor ouders  blz. – 3 – 
 

BOEKVERSLAG GROEP 3                  
De kinderen van de groepen 3 hebben een boekverslag gemaakt. Ze 
moesten na gaan denken over wie de hoofdpersonen zijn, wat er gebeurd, 
waar het zich afspeelt, enz. De kinderen mochten hun boekverslag ook 
opnemen en opsturen. Zo kunnen de kinderen toch naar elkaars 
boekverslagen kijken en luisteren.  

 
STORMBAAN DOOR DE SCHOOL             
Als de school leeg is, kan je er maar beter een keer gebruik van maken. 
Dat hebben we dan ook gedaan. Vorige week hebben we een heuse 
stormbaan gebouwd. De kinderen moesten klimmen, springen, kruipen, 
fietsen, etc.   

 
GROEP 4A IS HARD AAN HET WERK                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Anna 
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LIEVE KAARTJES 
Ook juffrouw Christa heeft tijdens de middagen niet stilgezeten met de 
kinderen en heeft tekeningen laten maken voor de opa’s en oma’s. 

       
 
 

 


