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BIJZONDERE WEKEN                                             

Beste ouders/verzorgers, 
Morgen dinsdag 21 april zullen we nieuws van het kabinet ontvangen. Hoe 
gaan we verder met de coronamaatregelen? Gaan de scholen na de 
meivakantie weer open? En zo ja, in welke vorm, onder welke 
omstandigheden? 
We wachten het even af en zullen deze week met een extra nieuwsbrief u 
van de nodige informatie voorzien. 
Als team bereiden we ons nu voor en houden we rekening met de 
mogelijkheid dat de school na de meivakantie weer (gedeeltelijk) open 
gaat.  
We zien allemaal uit naar het mooie moment, dat we de kinderen weer 
fysiek mogen ontvangen in onze school, in de klas, met de groepen weer 
van start mogen gaan en onze pedagogische kennis en kracht weer volop 
kunnen benutten. 
Er zullen verschillen zijn in hoe kinderen uit een periode van thuisonderwijs 
naar school komen, waardoor we te maken hebben met verschillende 
beginsituaties. Aandacht voor het pedagogische klimaat en de 
groepscohesie zal de basis vormen om weer tot een veilige leef-, leer- en 
ontwikkelingsomgeving te komen.  

Namens team Basisschool Dierdonk, 
Pieter van Wetten, 

directeur. 
 

OPVANG VOOR OUDERS MET VITALE BEROEPEN                                              
Omdat we onze organisatie noodopvang goed willen afstemmen, vragen 
wij u het volgende. 
Laat ons wekelijks weten wanneer u gebruik wilt maken van de 
noodopvang. Met deze wekelijkse aantallen kunnen wij vooraf een betere 
organisatieplanning maken. 
Dus maakt u vanaf maandag 20 april gebruik van de noodopvang, laat ons 
dat dan opnieuw weten.  
 

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.  

  

Aanmelding voor deze opvang kan via administratie@dierdonkschool.nl  
o.v.v. onderwerp "Werkzaam in vitale sector".  
 

Daar vult u wekelijks in: 

1. Naam ouder  

2. Naam kind(eren) en groep(en) 

3. Werkzame sector(en) 
4. Noodzakelijke dag(en) voor opvang komende week 

Bij voorbaat dank voor de genomen moeite! 
 

AANKONDIGING VERKIEZINGEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD                  
Dit jaar vinden er verkiezingen plaats voor de Medezeggenschapsraad. 
Er is één ouder aftredend en stelt zich niet herkiesbaar. 
Er is één ouder aftredend en stelt zich herkiesbaar. 
Wanneer u interesse heeft in de Medezeggenschaps-
raad, dan kunt u zich kandidaat stellen. 
Na de meivakantie ontvangt u de procedure voor deze 
verkiezingen en het formulier voor kandidaatstelling. 
Vanuit de personeelsgeleding zijn er geen leerkrachten aftredend. 

Met vriendelijke groet, 
namens de verkiezingscommissie, 
Antony van Lierop, oudergeleding 

Heike Noordzij en Wendy van Berlo, personeelsgeleding. 
 
 

http://www.dierdonkschool.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen
mailto:administratie@dierdonkschool.nl
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NOODOPVANG IN DE MEIVAKANTIE 
Op maandag 27 april start de meivakantie voor Basisschool Dierdonk. In de 
meivakantie is de school gesloten en is er dus geen noodopvang op school 
mogelijk. Heeft u in deze periode tóch noodopvang voor uw kind(-eren) 
nodig omdat u of uw partner in een cruciaal beroep werkt? Dan kunt u 
terecht bij: 
 

Kinderdagverblijf  “De Bereboot”  
[ingezonden] 
Helmond, 19 april 2020 
 
Beste ouder(s) / verzorger(s), 
De meivakantie staat weer voor de deur, ook in deze bizarre tijd is dit iets 
wat gewoon doorgaat. Basisschool Dierdonk is dan NIET geopend voor 
noodopvang. 
Mocht u noodopvang voor uw kind(eren) nodig hebben in de meivakantie 
(week 18 en 19), en werkt 1 van de ouders in een cruciaal beroep.  
Neem dan contact op met Kinderdagverblijf De Bereboot via 
telefoonnummer: 0492-475009 of 0492-528291.  
Of via de mail:  mail@bereboot.nl 
Wij helpen u dan graag verder! 
Aan deze noodopvang zijn verder geen kosten of contract verbonden. 

Met vriendelijke groet, 
Emmy Ettema (directeur) 

 
Kinderdagverblijf, Oude Dierdonk 3, 5703 JV Helmond   
tel. 0492-528291        mail@bereboot.nl 
Centrale Adm.Oude Dierdonk 1, 5703 JV Helmond   tel. 
0492-475009  fax 0492-525702   www.bereboot.nl 

 

ZING ME ONS MEE: HET AANGEPASTE DIERDONK                               
We hebben al een heleboel mooie video’s mogen ontvangen. Maar hoe 
meer kinderen we zien, hoe leuker de video wordt. Als u voor aankomende 
woensdag uw filmpje opstuurt, wordt deze nog toegevoegd! 
Wat moet je doen: 
-De tekst van het Dierdonklied lees je in de powerpoint, die je kan vinden 
bij de weekplanning/bingo van de vorige lesweek.  
-In dit filmpje 

https://youtu.be/fLHMywhters 
zie je een voorbeeld van een refrein en een couplet (maar hopelijk ken je 
het Dierdonklied nog, de melodie is hetzelfde, alleen de tekst is aangepast)  
 

-Neem een filmpje op (liggend beeld) met het gezongen Dierdonklied of 
een gedeelte daarvan.  Uiteraard mag je dit ook samen met je broer(s), 
zus(sen), ouder(s) doen. Of op een andere creatieve manier. 
-Vraag aan je ouders of je het filmpje mag sturen naar mij (juf of meester). 
-Dan maken wij er een gezamenlijke film van met het gehele Dierdonklied 
en delen we die op ons (beveiligde) Youtube kanaal. 

 

BRIEVEN VOOR EENZAME OUDEREN            
[Ingezonden] 
Wij (de kinderen) moesten voor eenzame ouderen een brief maken. 
Sommige kinderen hadden er 3 andere er 1 .Alle kinderen in groep 7B en 
groep 7A maakten sowieso 1 brief  je mocht er ook meerdere maken. Het is 
de bedoeling dat je eenzame ouderen blij maakt (bijv.). Wij (de 
Dierdonkschool) zijn op deze actie gekomen omdat een ouder van een kind 
uit de klas 7B in het verzorgingstehuis werkt. De ouder ging de brieven op 
de 15e of  16e ophalen (woensdag of donderdag).We mochten er iets leuks 
in knutselen zoals een trapje of een of meerdere hartjes in tekenen en er 
moest een lief tekstje bij. De kinderen mochten iets leuks er bij doen (bijv. 
een puzzeltje) zo kunnen de ouderen zich vermaken in deze moeilijke 
tijd.                                                                       groetjes Isolde en Emma uit 7B 
                                                                                              van de Dierdonkschool 

mailto:mail@bereboot.nl
mailto:mail@bereboot.nl
http://www.bereboot.nl/
https://youtu.be/fLHMywhters


Nieuwsbrief voor ouders  blz. – 3 – 
 

 
We moesten een opdracht voor school maken. Dat was dat we een kaart 
voor ouderen moesten maken. Volgens mij heeft iedereen goed zijn best 
gedaan ik in ieder geval wel. We hopen dat de ouderen de kaarten mooi 
vinden.  

Groetjes Tessa uit groep 7A 

 
We mochten een tekening maken voor de ouderen die nu geen bezoek 
mogen krijgen. op een dag horen we dat het beter is om geen bezoek te 
krijgen sommige ouderen snappen er niks van dus de school heeft bedacht 
dat we een kaart mochten maken en die  hebben ze opgestuurd en ik hoop 
dat de ouderen er heel blij mee zijn. 

                                   groetjes van Maud uit groep 7A 
 

MEDIAWIJSHEID EN OUDERS 
Vorige week kwamen er wat signalen binnen over ongepast digitaal gedrag 
van kinderen uit de middenbouw. Hieronder een infographic met 
toelichting voor ouders, die kan helpen om het bewustzijn bij kinderen aan 
te wakkeren. 
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