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Deze nieuwsbrief bevat vier pagina’s 
 

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. 
 

KINDEREN THUISHOUDEN VANWEGE KWESTBARE GEZINSLEDEN? 
LET OP: DIT IS NIET MEER TOEGESTAAN! 
In de afgelopen weken zijn we coulant geweest, wanneer ouders vanwege 
kwetsbare gezinsleden hun kind thuishielden.  
Vanaf vandaag maandag 22 juni gaan we ongeoorloofd verlof weer 
registreren en doorgeven aan de Afdeling Leerplicht van de Gemeente 
Helmond.  
Is uw kind thuis met alleen maar de reden er zijn kwetsbare gezinsleden, 
dan wordt dit aangemerkt als ongeoorloofd verlof.  
De richtlijn van de GGD is (zie informatiekaart verderop):  
Kind kan/moet naar school. Er is geen risico voor kwetsbare gezinsleden 
als het kind naar school gaat. Belang van het volgen onderwijs is groot en 
daarom wordt thuishouden afgeraden. 
 

Ook de afdeling Leerplicht van de Gemeente Helmond maakt u daarop 
attent, zie schrijven hieronder:

 
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 

Ma. 22-06 Digitale inschrijvingen van nieuwe leerlingen 

Di. 23-06   Digitale inschrijvingen van nieuwe leerlingen 
Vergadering Activiteitencommissie 
Bibliotheek is open voor alle kinderen 

Wo. 24-06 Digitale inschrijvingen van nieuwe leerlingen 
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Bibliotheek is open voor alle kinderen 
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Ma. 29-06 Digitale inschrijvingen van nieuwe leerlingen 

Di. 30-06   Jaarafsluiting Medezeggenschapsraad 
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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 

Bezoekadres: Zandstraat 94, ingang Zorg en Ondersteuning, 5705 AZ 
Helmond      Tel. 06 23 93 72 30         Mailadres: r.sloots@helmond.nl 

 

 
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) 
Let op: Kinderen van ouders die getest worden, blijven thuis, totdat de 
uitslag bekend is. 
 

 
 

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. 
 

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. 

mailto:r.sloots@helmond.nl


Nieuwsbrief voor ouders  blz. – 3 – 
 
 
 

 
PENSIONERING JUFFROUW ANTONIEN DECKERS 

Juffrouw Antonien is sinds 1998 werkzaam op BS 
Dierdonk. In deze tweeëntwintig schooljaren heeft 
juffrouw Antonien met een onderbreking van twee jaren 
managementteam, met name aan midden- en 
bovenbouwgroepen lesgegeven. Door weer en wind 
kwam juffrouw Antonien dagelijks naar school. Tot aan 
haar pensioen heeft zij fulltime gewerkt, dit is een grote 
uitzondering in het onderwijs en zegt wel iets over haar 
zeer grote inzet en betrokkenheid voor kinderen. Haar 

klas, haar groep was haar lust en haar leven. Zij was ook vanaf het begin 
onze EHBO-juffrouw tijdens de sportdagen en de Koningsspelen. Menig 
kind is door haar op vakkundige en liefdevolle wijze verzorgd. 
Kenmerkende woorden voor juffrouw Antonien: consciëntieus, haar werk 
altijd tot in de puntjes verzorgd, bescheiden, betrouwbaar, integer, aardig 
en collegiaal. Juffrouw Antonien heeft ook een grote en nobele hobby. 
Kittens en katten die aan hun lot waren overgeleverd verzorgde zij samen 
met haar man Andy liefdevol in haar huis, zo heeft ze er wel ooit negen 
tegelijk in haar woning verzorgd.  
De laatste weken van haar carrière had ze zich anders voorgesteld. 
Vanwege de coronacrisis moest zij thuisblijven en kwam er een abrupt 
einde aan haar werkzaam leven. We zijn nog zoekende naar een gepast 
moment voor haar afscheid, want dat heeft zij meer dan verdiend! 
Wij danken juffrouw Antonien voor haar zeer grote inzet en 
betrokkenheid en wensen haar veel geluk, voorspoed en gezondheid in 
de toekomst! 

 

  

  

  
 

 

 

Juffr 
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AFSCHEID 
 

JUFFROUW RENSKE VLOET 
Juffrouw Renske Vloet is afgelopen jaar afgestudeerd met 
een stage in groep 6 op onze school. En daarna na de 
zomervakantie gelijk groepsleerkracht geworden van die 
groep. De liefde neemt haar mee naar het westen van het 
land en daar heeft zij een nieuwe baan gevonden op een 
basisschool in Naaldwijk. 
Wij danken juffrouw Renske voor haar inzet en 
betrokkenheid en wensen haar veel geluk, voorspoed en 

gezondheid in de toekomst! 
 

MENEER BRAM VAN DEN BERKMORTEL 
Meneer Bram van den Berkmortel is het afgelopen jaar 
afgestudeerd als onderwijsassistent aan het ROC Ter Aa 
en na het behalen van zijn diploma op Basisschool 
Dierdonk aan de slag gegaan. Hij heeft voornamelijk met 
onze oudste kinderen in Oase 7-8 gewerkt, maar ook bij 
de tussenschoolse opvang. Als coördinator was hij de 
drijvende spil bij onze voorschoolse opvang. Iedere 

ochtend op tijd het bed uit, om vanaf 7.30 uur de kinderen te verwelkomen. 
Wij danken meneer Bram voor zijn inzet en betrokkenheid en wensen 
hem veel geluk, voorspoed en gezondheid in de toekomst! 
 
 

 

Wij danken onze collega’s  
voor de prettige samenwerking  

en de goede begeleiding van de kinderen. 
Wij wensen hen heel veel plezier  

en succes op hun nieuwe werkplek! 
 

 

 
 
 

 
 

VAKANTIE BIBLIOTHEEK DE LEESRUPS 
Het is bijna zomervakantie en ook de bibliotheek op school is dan dicht. 
Aanstaande dinsdagmiddag 23 juni en donderdagmiddag 25 juni zijn er 
een inloopmiddagen waarbij alle kinderen de mogelijkheid hebben om 
hun boek om te ruilen. 
Tot en met woensdag 8 juli kunnen er nog boeken ingeleverd worden. De 
geleende boeken mogen ook na de vakantie worden ingeleverd. Boeken 
die op onze school zijn geleend, moeten hier ook worden ingeleverd.  
In de eerste schoolweek (van 24 t/m 28 augustus) kunnen kinderen alleen 
boeken inleveren. Op maandag 31 augustus gaat de bibliotheek weer 
open. In de eerste nieuwsbrief staat dan het rooster, wanneer de groep van 
uw kind aan de beurt is. 
Let op: De kinderen van de groepen 8 worden gevraagd om vòòr de 
zomervakantie hun boeken in te leveren. 
Mocht uw kind meer boeken willen lezen, dan is de bibliotheek in het 
stadscentrum gewoon open. Denkt u wel aan het bibliotheekpasje op 
school? De kinderen kunnen het terugvragen bij de leerkracht. Wij wensen 
de kinderen een zonnige leesvakantie!  

                                                               


