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Bijzonderheden deze lesweek:
Ma. 01-06 2e Pinksterdag
Di.02-06 Gezinnen L t/m Z
Wo. 03-06 Gezinnen A t/m K
Wijkschoonmaakactie groepen 6 (wordt verplaatst)
Do. 04-06 Gezinnen L t/m Z
De nationale overblijfdag (wordt verplaatst)
Vr. 05-06 Gezinnen A t/m K
Vanaf vandaag kan in de komende weken het 2e portfolio
weer individueel per kind worden meegegeven, waarna
een uitnodiging volgt voor een digitaal kind-oudergesprek
Bijzonderheden volgende lesweek:
Ma. 08-06 Vanaf vandaag worden voor alle kinderen weer vijf
dagen per week alle lessen op school verzorgd!
Vergadering Medezeggenschapsraad
Di.09-06
Wo. 10-06 Geen wandelvierdaagse, deze is verzet naar september
Do. 11-06
Vr. 12-06
Deze nieuwsbrief bevat zes pagina’s
BASISSCHOLEN VANAF 8 JUNI WEER HELEMAAL OPEN

Vanaf volgende week maandag 8 juni gaan we weer vijf dagen per week
alle lessen voor alle kinderen op school verzorgen. Waarbij de kanttekening
geplaatst is, dat in de week van 1 juni dit besluit definitief wordt.
Er zijn enkele nieuwe richtlijnen bekend gemaakt, die u verderop kunt lezen
(blauwe tekst).
De belangrijkste wijzigingen van dit vervolgprotocol ten opzichte van het
eerste protocol ten behoeve van de heropening van de scholen op 11 mei
jl. zijn:
 Tussenschoolse opvang wordt weer mogelijk.
 Vrijwilligers die op reguliere basis werkzaamheden verrichten voor de
school mogen weer ingezet worden. Dit geldt ook voor stagiaires.
 Voor muziekonderwijs geldt: zang en gebruik van blaasinstrumenten is
voor leerlingen tot 12 jaar toegestaan.
 Noodopvang: de extra financiering van de noodopvang wordt met
ingang van 8 juni 2020 stopgezet.
GESLAAGD!

In de afgelopen weken
zijn diverse studies met
succes afgerond.
Onze WPO stagiaires Candy van Lierop en Perry Verbakel zijn geslaagd
voor hun diploma Leraar Basisonderwijs aan Pedagogische Hogeschool De
Kempel.
Juffrouw Irene van de Ven heeft haar Registeropleiding
Specialist Jonge Kind met succes afgerond
en ook juffrouw Rachel Deelen heeft de
Registeropleiding Schoolopleider prima
afgerond.
Irene, Rachel, Candy en Perry
van harte gefeliciteerd!
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IN DE AFGELOPEN WEKEN ZIJN DE RICHTLIJNEN PRIMA OPGEVOLGD

Aan de ouders het verzoek:
Parkeer uw auto een stukje verder weg dan normaal. Zorg buiten de poort
voor 1,5 meter afstand. Wij hebben de parkeerplaatsen afgezet met
pilonnen en rood-wit lint zodat er voldoende ruimte is.
Laten we elkaar helpen.

RICHTLIJNEN VOOR HET BASISONDERWIJS
Hierbij een aantal richtlijnen waar u zich aan dient te houden.
Heeft u nog onbeantwoorde vragen, dan kunt u contact opnemen met de
schooldirectie dierdonk@dierdonkschool.nl
1) Kinderen, ouders en personeel met mogelijke klachten THUISBLIJVEN!
Dus op school zijn alleen kinderen en leerkrachten zonder klachten.
Ook ouders die kinderen brengen en halen zijn klachtenvrij.
Is er koorts bij iemand in een gezin, dan kan het gehele gezin niet naar
school komen en blijft thuis (zie richtlijnen RIVM)!
Welke kinderen mogen wanneer naar school?
Op dinsdag en donderdag 2-4 juni mogen de kinderen van de gezinnen,
waarvan de achternaam begint met L t/m Z naar school.
Op woensdag en vrijdag 3 en 5 juni mogen de kinderen van de gezinnen,
waarvan de achternaam begint met A t/m K naar school.
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
L t/m Z
A t/m K
L t/m Z
A t/m K
Vanaf maandag 8 juni mogen de kinderen weer alle dagen naar school.
Wat zijn de lestijden?
We volgen de normale lestijden:
 Vanaf 07.30 uur is er de mogelijkheid van voorschoolse opvang
 Het brengen van de kinderen om 08.20 tot 08.30 uur
 Start van de lessen om 08.30 tot 12.00 uur, de kleuters mogen al tussen
11.50 en 12.00 uur opgehaald worden
 Tussen 12.00 en 13.00 uur is er de mogelijkheid van tussenschoolse
opvang
 Voor kinderen die tussen de middag naar huis gaan is er om 12.50 uur
weer het brengen van de kinderen
 Start van de lessen om 13.00 tot 15.00 uur, de kleuters mogen al tussen
14.50 en 15.00 uur opgehaald worden
 Op woensdag gaan de groepen 1-2-3-4 om 12.00
uur uit en de groepen 5-6-7-8 om 12.30 uur
 Op vrijdag gaan de groepen 1-2-3-4 om 12.00
uur uit en de groepen 5-6-7-8 om 15.00 uur
Moeten de schoolspullen die nu thuis zijn, weer
mee naar school?
Ja, alle schoolspullen worden op de fysieke schooldag weer op school
verwacht. Wij verwachten dat ouders de schoolspullen vooraf thuis
ontsmetten.
Hoe mag je het schoolgebouw/-terrein betreden?
De kinderen van de groepen 3-4-5-6-7-8 komen zelfstandig het schoolplein
op (eventueel met fiets). De leerkrachten ontvangen de kinderen in het
bekende klaslokaal. Voor kinderen onderling geldt de 1,5 meter
afstandsregel niet. De ouders blijven buiten het schoolterrein.
De ouders van de kinderen van de groepen 1-2 mogen hun kinderen op het
schoolterrein buiten aan de leerkracht overdragen (op gepaste afstand 1,5
meter).
 Kinderen worden gebracht door 1 persoon.
 Het afscheid is kort en u dient het schoolplein zo snel mogelijk weer te
verlaten. Zie hiervoor plattegrond blz. 4
Hoe mag je na afloop het schoolgebouw/-terrein weer verlaten?
De leerkracht komt met de kinderen naar buiten. De kinderen van de
groepen 3-4-5-6-7-8 verlaten zelfstandig (eventueel met fiets) het
schoolplein. Voor kinderen onderling geldt de 1,5 meter afstandsregel niet.
De ouders blijven buiten het schoolterrein.
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De ouders van de kinderen van de groepen 1-2 mogen hun kinderen buiten
bij de leerkracht ophalen (op gepaste afstand 1,5 meter), om 11.50 uur en
14.50 uur
 Kinderen worden gehaald door 1 persoon.
 De begroeting is kort en u dient het schoolplein zo snel
mogelijk weer te verlaten. Zie hiervoor plattegrond blz. 4
Wat gebeurt er met het onderwijs op afstand?
Omdat de leerkrachten weer gedurende de gehele dag lesgeven, is er geen
sprake meer van onderwijs op afstand, zoals u dat gewend was. Wel zullen
de kinderen voor de dagen dat ze thuis zijn werk meekrijgen. Op school
gebeurt de instructie en eerste verwerking. Thuis de
verdere verwerking en verdieping, die op school de
volgende schooldag weer wordt besproken.
Hoe werken de leerkrachten?
De leerkracht zal zich naast het pedagogische klimaat bezig
houden met instructie – herhaling – nieuwe leerstof – en
huiswerk voor de volgende dag thuis.
Wat gebeurt er zoal aan hygiëne?
Er zal in de klas extra aandacht zijn voor de RIVM
gedragsregels en hygiëne. Hoesten en niezen in de
elleboog, geen handen geven, vaak je handen
wassen. Er zijn geen stoffen handdoeken, maar
papieren wegwerp handdoekjes. De dagelijks
schoonmaak zal overdag geïntensiveerd worden.
Is er weer voorschoolse en tussenschoolse opvang mogelijk?
Ja, ook die gaat volgens het schema A t/m K en L t/m Z in werking.
Bestaande abonnementen kunnen gewoon doorlopen. De incidentele
aanmelding verloopt via de schooladministratie zoals u gewend bent.
 Vanaf 8 juni zal de “normale” VSO en TSO weer gaan functioneren. U
kunt dan ook zoals gebruikelijk afmelden of extra aanmelden via onze
basisschool app.
Wie verzorgen deze opvang VSO en TSO?
Dat zijn de eigen teamleden/coördinatoren, dus niet de TSO vrijwilligers.
 Vanaf 8 juni zal een vaste groep van TSO vrijwilligers weer de Tussen
Schoolse Opvang verzorgen.
Is er nog de mogelijkheid van noodopvang voor ouders met vitale
beroepen?
Ja, echter worden deze kinderen apart opgevangen (groepen 1-2-3 in Oase
1-2-3 en de groepen 4-5-6-7-8- in de aula) en krijgen zij geen les van de
eigen leerkracht. Zoals u verderop in deze nieuwsbrief kunt lezen: u dient
zich (zoals in de voorbije weken) wekelijks bij de administratie hiervoor aan
te melden via een mail.
 Vanaf 8 juni is er geen noodopvang meer mogelijk.
Gaat de logopedie, de fysiotherapie, de ergotherapie, de Taalbrug, de
bibliotheek, de stagiaires, de vrijwilligers nog wel door op school?
Nee, daarvoor dienen externe volwassen het schoolgebouw te betreden en
dat willen we niet. U zult dit zelf met desbetreffende organisatie buiten de
school om moeten regelen.
 Vanaf 8 juni zullen we weer in zeer beperkte mate de noodzakelijke
zorgverleners toegang verlenen.
Mogen er geen ouders / verzorgers in het schoolgebouw?
Inderdaad, volgens de richtlijnen mogen er ook na 8 juni geen ouders /
verzorgers in het schoolgebouw!
Wat gebeurt er met de bijzondere activiteiten?
U begrijpt dat er tot nadere berichtgeving, geen bijzondere activiteiten op
school doorgang kunnen vinden, waarbij ouders normaliter uitgenodigd
worden. We zullen kijken of we door middel van een paar foto’s of filmpjes
ouders toch sfeer kunnen laten proeven. Gezondheid staat voorop!
Wat gebeurt er met de groepen 8?
De leerlingen van groep 8 verdienen in
deze periode extra onze aandacht. De
leerkrachten van groep 8 zijn volop in
de weer om ondanks de vele
beperkingen, de laatste periode op
onze school toch zo goed en leuk
mogelijk af te kunnen sluiten. Er
worden allerlei alternatieve ideeën
aangedragen.
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Geen kinderen brengen of ophalen onder schooltijd
Kinderen worden soms opgehaald onder schooltijd
voor een afspraak bij de tandarts, huisarts, enz. Om
teveel geloop in en om de school te voorkomen,
willen we deze extra verkeersstromen in deze
periode niet toestaan. Wij adviseren u om uw kind
een dagdeel thuis te houden, waarin u een afspraak
heeft staan.
Uitzondering zal zijn, wanneer een kind ziek wordt tijdens schooltijd, dan
zullen wij u bellen om uw kind direct op te komen halen. De overdracht
vindt dan plaats bij de poort van het schoolterrein.
Wat gebeurt er rondom de school?
Aan de schoolzijde van de Coendersberglaan en de Nijendaldreef zullen we
parkeerplaatsen afzetten met pilonnen en rood-wit lint. Dan creëren we
voldoende ruimte voor wachtende ouders en kunnen we de 1,5 meter
afstand realiseren. Spreek met uw kind af, waar u buiten de poort
eventueel staat.
Klopt het dat de gymzaal door de Gemeente weer beschikbaar is gesteld?
Ja, dat is inderdaad juist. Vanaf dinsdag 2 juni kunnen we weer gebruik
maken van de gymzaal in Dierdonk volgens het normale gymrooster. Houdt
u aub daar rekening mee, voor wat betreft de gymkleding en het
gymschoeisel? In de gymzaal kunnen we alleen matige intensieve
activiteiten toestaan. Als vanzelfsprekend gaat in deze periode onze
voorkeur uit naar het zoveel mogelijk in de buitenlucht verzorgen van onze
gymlessen.
Ik ben te bang om mijn kind(-eren) naar school te sturen, wat nu?
Neem contact op met de directie en leg uw probleem voor.
dierdonk@dierdonkschool.nl
Kan ik de leerkracht persoonlijk spreken?
Wanneer u de leerkracht wil spreken kan dat telefonisch na lestijd en/of
schriftelijk via de mail.
Plattegrond brengen en halen
in het kader van de RIVM richtlijnen

Dependance
8B
Meneer Pieter
Juf Margot
8C
Juf Astrid
Juf Marjolein

8A
Juf Wendy

7B
Juf Rachel
Juf Renske

7A
Juf Floor

TSO

TSO

TSO

Opslag
meubilair

tso kantoor

ROC

ROC

conciërge

↑ ingang bij Albert Heijn
↑7A ↑7B ↑8A ↑8B ↑8C
Hoofdgebouw
4B
1-2D

1-2A
1-2A
Juf Marjolein

3A
Juf Yvonne D
Juf Ine

↑3A

VSO
Meneer
Bram
1-2B
Juf Renee

1-2B↑

OASE 1-2-3
Juf Irene

Speelzaal
Klimgymzaal

3B
Juf Sanne

3B↑

1-2C
Juf Margot
Juf Nicole
1-2C↑ Aula – VSO
Oase 4-5-6

5A

Juf Marjan
Juf Simone

4B
Juf Elke
Juf Marjolein
5B
Juf Nicole R
Juf Claudia
6B
Juf Marli

4A
School
bibliotheek

 ingang

onder afdak
1-2D
Juf Janine
Juf Angeli

 hoofdingang

4A
Juf
Annelies

5A
Juf Sophie

6A
Juf Heike
Juf Claudia

↑Ingang
Coendersberglaan
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Administratie
Directie


5B
6B
6A

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 dinsdag 2 juni 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-covid19/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!
TUSSEN SCHOOLSE OPVANG 2020-2021
VOOR SCHOOLSE OPVANG 2020-2021
Wijziging abonnementen TSO en/of VSO
Ouders van kinderen die nu gebruikmaken van de TSO en/of VSO en hun
huidige abonnement komende schooljaar 2020-2021 willen behouden,
hoeven niet te reageren.
Mochten er echter wijzigingen zijn voor wat betreft
het huidige abonnement van uw kind, wilt u dit
doorgeven aan de schooladministratie (mevr. Mieke
Aarts en mevr. Marlène Soerowirjo) 0492-512021 of
via administratie@dierdonkschool.nl
Mochten er nog nieuwe ouders / verzorgers zijn die nog geen
inschrijfformulier TSO en/of VSO hebben ingevuld en die wel gebruik
willen gaan maken van de TSO en/of VSO vanaf de eerste weken van het
nieuwe schooljaar, kunnen blanco inschrijfformulieren
telefonisch of per mail aanvragen bij de schooladministratie.

TSO

VSO
VELE GEPLANDE ACTIVITEITEN IN DEZE PERIODE
In deze periode staan er vele activiteiten gepland zoals de
wijkschoonmaakactie, de ouder-bedankmiddag, de nationale overblijfdag,
het schoolkamp, de schoolfotograaf, de afscheidsavonden van groep 8,
enz. Op dit moment zijn we aan het kijken welke activiteiten echt niet door
kunnen gaan en welke onder de nieuwe richtlijnen mogelijk toch
georganiseerd kunnen worden. Wij houden u op de hoogte!
ZOMERSE SPORTINSTUIF VAN JIBB+
In de eerste week van de zomervakantie organiseren we
dit jaar de Zomerse Sportinstuif! In verband met de
maatregelen heeft deze week een andere invulling dan
voorgaande jaren. Op vier locaties in Helmond wordt er
per dag één sportieve activiteit georganiseerd voor de groepen 1 t/m 8,
waarbij plezier voorop staat! Jouw kind mag per dag één dagdeel
deelnemen (ochtend of middag).
De tijden zijn van 10:00-12:00 of van 13:00-15:00 (jullie maken zelf een
keuze welk dagdeel jullie willen deelnemen).
Locaties zijn, H.A.C (sportpark Molenven), Mulo Baseball, Sportpark
Brandevoort, en Swift.
Kijk voor meer info en aanmelden op www.jibbplus.nl.
Aanmelden kan vanaf 8 juni.
Wij hebben er zin in, tot dan!
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