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jaargang 24 nummer 37
Bijzonderheden deze lesweek:
Ma. 08-06 Gelukkig weer een “normale” schoolweek!
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, verzet naar september
Do. 11-06
Vr. 12-06
Bijzonderheden volgende lesweek:
Ma. 15-06 Schoolfotograaf
Deze week leuke activiteiten voor de groepen 8
Di.16-06 Schoolfotograaf
Overnachting groep 8A
Wo. 17-06 Overnachting groep 8B
Do. 18-06 Overnachting groep 8C
Vr. 19-06
Deze nieuwsbrief bevat drie pagina’s
DIGITALE KIND-OUDERGESPREKKEN IN DE KOMENDE WEKEN
Conform de richtlijnen van het RIVM mogen ouders
ook vanaf 8 juni het schoolplein of gebouw nog niet
betreden. Om het afsluitende kind-oudergesprek
toch mogelijk te maken stappen wij over op een
videogesprek waaraan ouders, uw zoon of dochter en de leerkracht
deelnemen. Op die manier kan het portfolio, de evaluatie van deze periode
en de verwachting voor het nieuwe schooljaar samen toch worden
besproken.
De kind-oudergesprekken van de groepen 8 zijn facultatief, aansluitend bij
de behoefte. Mocht u nog een laatste keer met uw kind de leerkracht willen
spreken dat kun u dit uiteraard aan hem/haar laten weten.
 Vandaag (maandag 8 juni) ontvangt u een e-mail met een inlogcode
om een gesprek in te plannen via onze basisschool app.
 Grote gezinnen kunnen inplannen vanaf maandag 8 juni 18.00 uur.
 Alle gezinnen kunnen inplannen vanaf dinsdag 9 juni 18.00 uur.
 De deadline voor inplannen staat op donderdag 11 juni om 12.00 uur.
 De inlog link voor het videogesprek ontvangt u apart via de leerkracht.
PORTFOLIO
In de komende periode krijgt uw kind zijn/haar portfolio
mee naar huis. We ontvangen het portfolio na het kindoudergesprek graag weer terug op school. De kinderen van
groep 8 mogen portfolio behouden. Bij voorbaat dank voor
uw medewerking.

MUZIEKINSTRUMENTEN WEER TERUG OP SCHOOL
Dit schooljaar zijn er helaas geen repetities meer voor het Schoolleerorkest.
Daarom wil het kunstkwartier graag haar instrumenten terug.
Wij vragen de ouders om hun kind het instrument dat geleend is van het
kunstkwartier deze week weer mee naar school te laten nemen en in te
leveren bij de groepsleerkracht.
Het gaat over de volgende instrumenten: Viool – Gitaar – Dwarsfluit.
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SCHOOLFOTOGRAAF
Volgende week maandag 15 juni en dinsdag 16 juni
worden op school weer de jaarlijkse portret- en
groepsfoto’s gemaakt. We hebben er dit jaar voor gekozen
om de foto’s te spreiden over twee dagen, omdat het de
fotograaf meer tijd kost om de kinderen op afstand
aanwijzingen te geven. Houd er rekening mee dat uw kind(eren) maandag
of dinsdag gefotografeerd kan(kunnen) worden. Door beperkingen
vanwege Corona worden geen foto’s van broertjes en zusjes gemaakt.

Acceptgiromethodiek
Om voor nog meer veiligheid voor de kinderen te zorgen, en om minder
werk achteraf voor de docenten te creëren, werken we met een
acceptgiromethodiek.

U ontvangt de schoolfoto’s via onze school.

De foto’s worden vrijblijvend aangeboden. U kunt dus kiezen welke
foto’s u wel of niet wilt behouden.

De schoolfoto’s die u niet wenst te behouden, kunt u eenvoudig en
kosteloos met een bijgesloten retourenveloppe aan Vandenberg-ID
retourneren.

Betalingen vinden plaats middels internetbankieren of een
overschrijvingsformulier.

Wanneer u geen foto’s retourneert en ook niet tijdig of voldoende
betaalt, dan ontvangt u voortaan een herinnering van de fotograaf.
Eventueel gevolgd door een tweede herinnering met verhoging.
Om met de acceptgiromethode te kunnen werken heeft de
fotograaf naast de naam van de kinderen, ook de adressen
nodig t.b.v. het herinnerings- en betalingstraject.
Vandenberg-ID, het bedrijf welke wij als schoolfotograaf
hebben, werkt volledig volgens de Algemene Verordening
Gegevensbescherming en is als enige (school)fotograaf ISO
9001:2000 gecertificeerd. Het is tevens een securitybedrijf dat werkt voor
diverse multinationals (Philips, SHELL, TNT), diverse politiekorpsen en de
belastingdienst. Uw gegevens zijn bij Vandenberg-ID in veilige handen.
Middels een contract wordt bepaald dat alle gegevens die wij als school
verstrekken alleen worden gebruikt t.b.v. deze fotoactie.
Eventueel kunt u de foto’s achteraf (niet vrijblijvend) nabestellen via
Vandenberg-ID op telefoonnummer 040-2809666.
Met vriendelijke groet,
namens de werkgroep Schoolfotograaf,
Nicole Rouwette.

AANKONDIGING AUTOMATISCHE INCASSO
OUDERBIJDRAGE SCHOOLKAMP GROEPEN 8
Zoals gemeld in de Basisschool App – Formulieren – Doorlopende
machtiging zullen wij u vooraf inlichten over de komende automatische
incasso.
Het aangepaste programma van het schoolkamp 2020 kost per
leerling geen 75 euro maar 25 euro, zie hiervoor de brief van de
leerkrachten groep 8.
Op 15 juni 2020 wordt de Ouderbijdrage Schoolkamp groepen 8 zijnde
€ 25,- per kind van uw bankrekening afgeschreven.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u terecht bij de
leerkracht van uw kind.

BERICHT VAN DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
Beste ouders,
Twee weken geleden heeft uw kind een formulier kandidaatstelling
meegekregen
om
uzelf
kandidaat
te
stellen
voor
de
Medezeggenschapsraad. Tot op heden hebben we geen formulieren
ontvangen. Heeft u interesse om lid te worden van de MR?
Aangezien ouders het schoolgebouw niet mogen betreden, kunt u het
formulier aan uw kind meegeven of in de brievenbus posten bij de poort
van de hoofdingang van de school.
Namens de verkiezingscommissie hartelijk dank!
Antony van Lierop, oudergeleding
Heike Noordzij en Wendy van Berlo, personeelsgeleding
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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)!
Wat zijn de lestijden?
We volgen de normale lestijden, zie schoolgids. Om drukte met name op
het kleuterplein te verminderen, mogen de kleuters al tussen tien minuten
eerder worden opgehaald.
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.
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 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?
Vanaf vandaag zal de
“normale” VSO en TSO weer
gaan functioneren. U kunt
dan ook zoals gebruikelijk
afmelden of extra aanmelden via onze basisschool app.

VSO

TSO

Is er nog de mogelijkheid van noodopvang voor ouders met vitale
beroepen?
 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?
 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!

Nieuwsbrief voor ouders blz. – 3 –

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.
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.
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

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.

ZORG & ONDERSTEUNING HELMOND
[ingezonden]

Zit je ergens mee?

bel 14 0492

Wie zijn wij?
Wij zijn de frontoffice jeugd, het eerste aanspreekpunt voor gezinnen
namens alle gezins- en jongerencoaches van de gemeente Helmond. We
bestaan uit een team van 5 medewerkers: Nicole Dekker, Lies Geurts,
Wendy Bergman, Karlien de Hont en Lenneke Roks. Wij zijn ervaren gezinsen jongerencoaches binnen de gemeente Helmond.
Wat doen we?
U kunt bij ons terecht met alle vragen over opvoeden, opgroeien en gedrag
van kinderen en jeugdigen in de leeftijd van 0-23 jaar en hun gezinssituatie.
Vragen kunnen bijvoorbeeld gaan over slaapgedrag, regels in huis, het
leren van nieuwe vaardigheden, omgaan met ongewenst gedrag, de
communicatie in het gezin, zelfstandig wonen voor jongeren etc.
Daarnaast kunt u ons ook benaderen voor andere vragen op het gebied van
zorg en ondersteuning. Bijvoorbeeld over gezondheid, geldproblemen,
mantelzorg, problemen rondom een scheiding en ga zo maar door.
Mocht u graag met ons in contact komen met een vraag, om advies te
krijgen of om de juiste zorg en ondersteuning te krijgen, bel dan gerust!
Mochten wij de vraag niet zelf kunnen beantwoorden, dan zorgen wij
ervoor dat deze bij de juiste persoon komt of wijzen wij u de weg.
Contactgegevens
14 0492, toets optie 2, vraag naar een gezins- en jongerencoach (ma t/m
vr 08.30-17.00 uur)
Meer informatie?
www.zo-helmond.nl
Met vriendelijke groeten,

Nicole Dekker

Lies Geurts

Wendy Bergman Karlien de Hont Lenneke Roks
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