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Bijzonderheden deze lesweek:
Ma. 15-06 Schoolfotograaf
Deze week leuke activiteiten voor de groepen 8
Di. 16-06 Schoolfotograaf
Start van de alternatieve kampweek groepen 8
Groep 8A is tot vanavond laat op kamp Brabantbos
Wo. 17-06 Dag twee van de alternatieve kampweek groepen 8
Groep 8B is tot vanavond laat op kamp Brabantbos
Do. 18-06 Dag drie van de alternatieve kampweek groepen 8
Groep 8C is tot vanavond laat op kamp Brabantbos
Vr. 12-06 Dag vier van de alternatieve kampweek groepen 8
Bijzonderheden volgende lesweek:
Ma. 22-06
Di. 23-06
Wo. 24-06
Do. 25-06
Vr. 26-06

Digitale inschrijvingen van nieuwe leerlingen
Digitale inschrijvingen van nieuwe leerlingen
Digitale inschrijvingen van nieuwe leerlingen
Digitale inschrijvingen van nieuwe leerlingen

Deze nieuwsbrief bevat vier pagina’s
SCHOOLFOTOGRAAF
Vandaag maandag 15 juni en morgen 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.
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.
PORTFOLIO
In de komende periode krijgt uw kind zijn/haar portfolio
mee naar huis. Uw kind ontvangt geen rapport. We
ontvangen het portfolio na het kind-oudergesprek 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.
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IK IN DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD?
Beste ouders,
Zoals jullie hebben kunnen lezen zal ik met ingang van het nieuwe
schooljaar geen onderdeel meer uitmaken van de Medezeggenschapsraad
(MR). En eerlijkheidshalve vind ik dat best jammer!
De afgelopen jaren waren namelijk zeer leerzaam, waarbij ikzelf veel
geleerd hebt over het primair onderwijs en een heel andere kijk heb
gekregen op de complexiteit waar een basisschool mee te maken heeft.
Denk hierbij aan de schoolfaciliteiten, schoolbudgetten, passend onderwijs
en ja zelfs het traktatiebeleid, schoolgids en het vaststellen van de
ouderbijdrage komen aan bod.
Ik voelde mij de afgelopen jaren echt gehoord in de MR en er was altijd
sprake van een open agenda en een gezellige sfeer. Kost het je veel tijd?
Ook dit hangt helemaal van jou af. Er wordt zo’n 10x tijdens het schooljaar
vergaderd én uiteraard dien je vooraf de vergaderstukken door te nemen.
Maar persoonlijk heb ik dit nooit als veel tijd ervaren. Je brengt namelijk
jouw persoonlijke ervaring in én je bouwt zelf kennis op van het reilen en
zeilen op een basisschool. Het kost een klein beetje tijd, maar je krijgt er
ook veel energie van.
Eerlijkheidshalve wist ik ook niet wat ik enkele jaren geleden moest
verwachten toen ik mij aanmeldde als toehoorder bij één van de MRvergaderingen. Na deze eerste kennismaking had ik besloten mij aan te
melden en verzamelde de verplichte handtekeningen. Vanaf dat moment
was het voor mij één grote ontdekkingsreis. Het organiseren van een
ouderavond over schooltijden, deelname aan een informatieavond van het
Samenverwerkingsverband Helmond-Peelland PO, deelname aan de GMR
(overkoepelende MR op schoolbestuur niveau), aanwezigheid tijdens een
open dag en het accorderen of adviseren over een diversiteit aan
onderwerpen. Dit doe je niet alleen, maar namens de gehele MR (4 ouders,
4 leerkrachten). Het managementteam van de school is altijd aanwezig om
een toelichting te geven op de vergaderstukken en vragen te
beantwoorden. Ik mag trots zeggen dat wij als Dierdonkschool een zeer
professioneel MR-team hebben.
Dus mijn oproep: heb je een mening, wil je invloed hebben op
veranderingen en wil je een leerzame en gezellig bijdrage leveren aan de
toekomst van de Dierdonkschool. Meer algemene informatie over de
werking van een MR vind je op https://infowms.nl/ en lees vooral het
document ‘Ik en de MR’ op https://infowms.nl/ik-in-de-mr
Interesse of twijfel je? Vraag jezelf dan eens af ‘Ik in de MR?’
Of stel gerust je vragen aan de huidige MR leden. Of meld je eens aan als
toehoorder bij een komende MR-vergadering!
Veranderen is namelijk leuk, zeker als je er onderdeel van uitmaakt!
Met vriendelijke groet,
Ronald van Dijk
MR-lid van aug 2015 tot juli 2020
RICHTLIJNEN VOOR HET BASISONDERWIJS
In de afgelopen weken heeft u wekelijks kunnen lezen hoe de gedragsregels
in en om de school zijn. Wij gaan ervan uit, dat u ondertussen op de hoogte
bent en zich hiernaar gedraagt. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
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.
Aan de ouders het verzoek:
Parkeer uw auto een stukje verder weg dan
normaal. Zorg buiten de poort voor 1,5 meter
afstand.
Laten we elkaar helpen.
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Heeft u nog vragen rondom Corona en het naar school gaan van de
kinderen?
Neem dan contact op met de GGD Brabant-Zuidoost (088 0031 111)

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

Betreft: niet deelnemen aan fysiek onderwijs
Beste directie,
Het kabinet heeft besloten dat het primair onderwijs met ingang van 8 juni
weer volledig open is.
Uitgangspunt is dat iedereen die gezond is naar school kan gaan met
inachtneming van de RIVM-voorschriften.
Met ingang van 8 juni is de Leerplichtwet inderdaad weer van toepassing.
Zodra de scholen weer open zijn, geldt de bezoekplicht uit de
Leerplichtwet. Scholen zijn dan weer verplicht om vermoedelijk
ongeoorloofd verzuim te melden.
Handhaven is echter, conform het besluit van de Tweede Kamer, nog niet
mogelijk. De eerder gemailde Regionale handelswijze leerplicht blijft dan
ook nog van kracht. Dit betekent dat de medewerker leerplicht na een
melding van verzuim door school contact opneemt met de school. In
afstemming met de school kan de medewerker leerplicht vervolgens in
contact treden met ouders. Als dit telefonisch niet lukt, gaan we op
deurbezoek.
Als de medewerker leerplicht constateert dat er sprake is van ongeoorloofd
verzuim ontvangen ouders een brief waarin hen wordt meegedeeld dat het
verzuim van hun kind geregistreerd wordt. Tevens wordt hen meegedeeld
dat op het moment dat de Leerplichtwet weer gehandhaafd wordt en er
sprake is van verzuim, het eerdere verzuim van invloed kan zijn op
vervolgstappen door de medewerker leerplicht. Wij hopen dat dit
bijdraagt aan het deelnemen van alle kinderen aan onderwijs op school.
Als er zorgen zijn over de veiligheid van uw kind kan leerplicht een melding
doen bij Veilig Thuis.
Met vriendelijke groet,
Ria Sloots-Vervoort
Leerplichtambtenaar
Sociaal Domein/Jeugd
Postbus 227, 5700 AE Helmond
Bezoekadres: Zandstraat 94, ingang Zorg en Ondersteuning, 5705 AZ
Helmond
Tel. 06 23 93 72 30
Mailadres: r.sloots@helmond.nl
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