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Bijzonderheden deze lesweek:
Ma. 07-09 Alternatieve trektocht groepen 7
Informatieavond groepen 1-2-3-4-5-6-8 vervalt
(als alternatief ontvangt u een voorlichtingsfilmpje van de leerkracht)

Di. 08-09 Alternatieve trektocht groepen 7
Vergadering Activiteitencommissie
Wo. 09-09
Do. 10-09 Alternatieve trektocht groepen 7
Vr. 11-09
Bijzonderheden volgende lesweek:
Ma. 14-09
Di. 15-09 Schoolreisjes
Wo. 16-09 Vergadering Medezeggenschapsraad
Do. 17-09
Vr. 18-09
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BASISSCHOOL DIERDONK – KINDCENTRUM DIERDONK
WAT BETEKENT DIT?
We gebruiken dit jaar de termen Basisschool Dierdonk en Kindcentrum
Dierdonk voor onze school. Waarom? We zitten midden in een
aanpassingsproces. De naam Basisschool Dierdonk heeft 24 jaren bestaan,
in onze 25e jaargang gaat er organisatorisch het een en ander veranderen.
Zo kunt u gaan wennen aan de overgang van een basisschool in de wijk
Dierdonk naar een integraal Kindcentrum met een hoogwaardig aanbod
voor kinderen van 2 tot 12 jaar.
Het schoolbestuur heeft gekozen voor een zeer ervaren
samenwerkingspartner Korein kinderopvang. Samen met deze partner
zullen we in de komende periode een Kindcentrum in gaan richten. In het
Kindcentrum komt een aanbod van kwalitatief goed onderwijs (zie
rijksinspectieverslag 2019) en buitenschoolse opvang, alsook een
peuterspeelzaal.
De samenwerking met peuteropvang en onze groep 1 wordt
geoptimaliseerd. De medewerkers van de leeftijdsgroepen 2-3-4-5 jarigen
zullen nadrukkelijk en veelvuldig samenwerken, zodat uw peuterkind een
geleidelijke overgang naar de basisschool zal ervaren.
Ook met de vakdocenten gym, muziek, art & design & science zullen we
naar de mogelijkheden kijken om de verlengde schooldag en de
buitenschoolse opvang van een kwaliteitsimpuls te voorzien.
Omdat we de start goed willen voorbereiden vragen we even tijd. We
verwachten in de periode tussen de herfst- en kerstvakantie te kunnen
starten.
Wij begrijpen dat dit vragen bij u op kan roepen.
We hopen u in de komende periode van de juiste informatie te kunnen
voorzien en al uw vragen hieromtrent te kunnen beantwoorden.
Al met al, een mooie positieve ontwikkeling om naar uit te kijken……wordt
vervolgd!

Nieuwsbrief voor ouders blz. – 1 –

BASISSCHOOL DIERDONK ZONDER DEPENDANCE

Alle groepen van de basisschool zijn vanaf 24 augustus 2020 weer
gehuisvest in het hoofdgebouw. Nadat we voorheen de schoolwoningen
aan de Zilverschoonbeek hebben verlaten, is het nu de beurt aan de
dependance om adieu te zeggen. De dependance zal gebruikt gaan worden
voor de buitenschoolse en peuteropvang van Korein, ook het ROC Ter Aa
en de Tussenschoolse Opvang zullen daar onderdak vinden. We vinden het
jammer dat we met de groepen 7 en 8 onze mooie bovenverdieping
moeten verlaten, maar bezuinigingsmaatregelen vragen om deze keuze.
CONTROLE GEGEVENS LEERLINGEN
U ontvangt vandaag een envelop met een overzicht van de
leerlingengegevens, zoals die in onze leerlingenadministratie zijn
opgeslagen. Naast de individuele mutaties door het jaar heen die we van
ouders ontvangen, kunnen we zo in ieder geval eenmaal per jaar alle
gegevens controleren en zo nodig actualiseren.
Bent u bereikbaar?
In noodgevallen is het belangrijk dat wij u kunnen bereiken.
“Ja, maar ik ben altijd op mijn mobieltje bereikbaar” geven ouders vaak als
antwoord, echter ieder jaar opnieuw komt het voor,
dat tijdens zo’n calamiteit telefoonnummers en/of
noodadressen niet meer juist zijn. We verliezen dan
onnodig kostbare tijd, om ouders/verzorgers snel op
de hoogte te brengen van de situatie van hun kind.
Vandaar dat hiervoor uw extra aandacht wordt gevraagd!
Retourneren
Gelieve de bijgaande controlelijst zo spoedig mogelijk weer getekend en zo
nodig gecorrigeerd in te leveren bij de groepsleerkracht of
schooladministratie. Let op: Ook wanneer er geen wijzigingen zijn, dan
toch stellen wij uw controle met bijbehorende handtekening op prijs.
CORONA UPDATE
Het Coronavirus is niet weg, dus we blijven
waakzaam, u ook?
Richtlijnen RIVM nog steeds van kracht
Zoals voor de hele samenleving, blijven de
algemene richtlijnen van het RIVM ook voor scholen van toepassing.
Dat betekent:
- Volwassenen houden altijd 1,5 meter afstand tot elkaar.
- Iedereen wast vaak de handen.
- Bij klachten blijf je thuis en laat je je testen.
- Voor het primair onderwijs geldt dat alle leerlingen alle dagen naar
school gaan. Ook geldt voor het primair onderwijs dat leerlingen
onderling en leerlingen en onderwijspersoneel geen 1,5 meter afstand
hoeven te houden tot elkaar. Leraren en andere volwassenen binnen
de school houden wel 1,5 meter afstand tot elkaar.
- Wanneer ouders/verzorgers het schoolgebouw binnentreden, vindt
er vooraf eerst overleg met de directie plaats en zal sprake zijn van
reservering, triage van de bezoekers (invullen van een checklijst),
placering en registratie. U begrijpt dat dit alleen kan in zeer beperkte
mate.
U en wij dienen de richtlijnen van het RIVM te blijven volgen en daarnaar
ook te handelen. Wij blijven wekelijks in contact met de GGD om zo goed
en adequaat mogelijk te handelen.
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen?
Neem dan contact op met de GGD Brabant-Zuidoost (088 0031 111).
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MISVERSTAND LOOPROUTE
Naar aanleiding van vragen van ouders, blijkt dat
er sprake is van een misverstand. Ouders die op
meerder pleinen hun kinderen op moeten halen,
mogen vanzelfsprekend aan de achterzijde van
het schoolgebouw via “de trappenroute” naar het andere plein lopen.
U hoeft dus niet buiten om door de poort.
SCHOOLBIBLIOTHEEK “DE LEESRUPS”
De bibliotheek is weer van start gegaan. De kinderen mogen ook dit jaar
onder schooltijd, maar ook na schooltijd boeken lenen. De kinderen die
hun pasje nog thuis hebben, kunnen dat weer mee naar school nemen.
Voor het lenen van boeken heb je je pasje (en gele bibliotheektas) nodig.
De nieuwe leerlingen ontvangen bij aanvang van het schooljaar
vanzelfsprekend deze benodigdheden. Mocht de gele tas stuk gaan, dan is
deze verkrijgbaar bij de schooladministratie tegen de kostprijs van € 1,50.
Dinsdagmiddag
Groepen 5A, 5B, 6A, 6B
Woensdagochtend Groepen 1A, 1B, 2A, 2B, 8A, 8B
Donderdagmiddag Groepen 3A, 3B, 4A, 4B, 7A, 7B
De bibliotheek is op dinsdag en donderdag geopend tot
15.15 uur, op woensdag tot 12.15 uur.
Vrijwilligers gezocht
Om ervoor te zorgen dat kinderen wekelijks boeken kunnen lenen, is hulp
van vrijwilligers onmisbaar. Wij zijn ontzettend blij dat we op hulp van onze
vrijwilligers kunnen rekenen! Echter zoeken wij nog enthousiaste
vrijwilligers, die een handje willen helpen. Lijkt je dit iets? Mail dan naar
juffrouw Nicole n.rouwette@dierdonkschool.nl.
Wij zoeken tips!
In de bibliotheek staat sinds kort een ideeënbus. Mis
je een bepaald boek in onze bibliotheek, zou je graag
meer willen lezen over een bepaald onderwerp, zou
je graag meer willen lezen over een bepaalde schrijver
en/of serie, mis je boeken in een bepaalde taal, mis je
een bepaald genre? Stop je idee dan in deze stapel
boeken! We hopen op veel tips van de kinderen!
VANDAAG ONTVANGT U EEN LINK, DIE U DOORVERWIJST VAN DE
INFORMATIEVIDEO VAN DE KLAS(-EN) VAN UW KIND(-EREN).
De ouder(s) / verzorger(s) van de kinderen uit de groepen 1 tot en met 8
worden traditiegetrouw uitgenodigd voor een informatieavond. Maar
vanwege de coronapandemie kunnen we de school niet openstellen voor
al onze ouders/verzorgers. Vandaar dat we als alternatief voor iedere groep
een informatiefilmpje hebben opgenomen.
Vandaag maandag 7 september ontvangt u van de
groepsleerkracht een link, die u doorverwijst naar de
informatievideo van de klas(sen) van uw kind(eren).
TREKTOCHT GROEPEN 7 IN ALTERNATIEVE UITVOERING
Normaal gesproken gaan de groepen 7 in september op trektocht, die
georganiseerd wordt door studenten van de Pedagogische Hogeschool De
Kempel. De Kempel heeft aangegeven dat de trektocht dit jaar niet in de
traditionele vorm kan doorgaan, in verband met de richtlijnen van het
RIVM omtrent het Coronavirus. Wel zullen de studenten ondersteunen bij
het alternatieve programma op maandag 7, dinsdag 8
en donderdag 10 september. Deze dagen zullen via
diverse leuke, sportieve, creatieve en gezellige (groeps-)
activiteiten in het teken staan van groepsvorming.
WANDELVIERDAAGSE 2020
De organisatie van de WandelVierdaagse heeft een
paar maanden geleden laten weten dat de
WandelVierdaagse vanwege Covid-19 verplaatst zou
worden naar september. Helaas heeft de organisatie
op 21 juli 2020 moeten besluiten dat gezien de
omstandigheden rondom Covid-19 het niet haalbaar
is de Wandelvierdaagse in september alsnog door te
laten gaan.
Vol goede moed gaat de organisatie door met de voorbereidingen om in
2021 de WandelAvondvierdaagse hopelijk wel van start te kunnen laten
gaan. Dit alles uiteraard met in achtneming van hoe de situatie rondom
Covid19 zich de komende tijd zal gaan ontwikkelen.
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SCHOOLREISJES
Volgende week dinsdag 15 september gaan
alle groepen 1 t/m 8 alsnog gezellig op
schoolreisje.
Het gaat om het schoolreisje dat
oorspronkelijk zou plaatsvinden op dinsdag
19 mei 2020, maar vanwege de lockdown
moest worden geannuleerd.
De allerjongste leerlingen die na 19 mei 4 jaar geworden zijn, gaan niet
mee op schoolreisje, zij krijgen een leuk alternatief aanbod in en rond de
school.
Om alvast een tipje van de sluier op te lichten vindt u hieronder een
overzicht van locaties waar elke groep op schoolreis naartoe zal gaan.
Wij verwachten uw kind zoals gebruikelijk tussen 08.20 – 8.30 uur op
school, met uitzondering van de groepen 5.
De kinderen van de groepen 5 verwachten wij al om 08.15 uur op school,
in verband met het vertrek van de bus om 08.30 uur.
Ondanks de nieuwe, aangescherpte maatregelen, hebben de locaties
aangegeven dat ons schoolreisje op een veilige en verantwoorde manier
kan plaatsvinden. Hetzelfde geldt voor het busvervoer. Op dit moment kan
het schoolreisje dus nog gewoon doorgaan, maar we blijven de richtlijnen
en adviezen goed volgen.
Ter informatie: op dinsdag 25
mei 2021 vindt het “normale”
schoolreisje voor dit schooljaar
plaats.
Alvast veel voorpret!
Werkgroep Schoolreisjes.

Groep Bestemming

Vertrektijd
vanaf school

1-2-3

Kinderpretland te Weert

09.00 uur

Verwachte
aankomst
tijd op school
15.15 uur

4

Hullies te Uden

09.15 uur

16.15 uur

5

Ochtend
Ontdekfabriek te Eindhoven
Middag
Speuldries te Deurne

08.30 uur

16.30 uur

6

Billy Bird te Volkel

09.15 uur

16.45 uur

7

Burgers’ Zoo te Arnhem

08.45 uur

17.15 uur

8

Toverland te Sevenum

09.15 uur

17.00 uur

LET OP:
08.15 uur op school
aanwezig zijn!

De leerkrachten zullen u via Basisschool app op de
hoogte houden van de te verwachten aankomsttijd.
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DIGITALE KIND-OUDER STARTGESPREKKEN KOMENDE WEKEN
Omdat wij geloven in partnerschap met de
ouders van alle kinderen hechten wij waarde
aan
een
goede
samenwerking
en
communicatie. Wij vinden het passend bij
eigenaarschap dat een kind direct betrokken
wordt bij deze communicatie. Om dit te
bevorderen nodigen wij u bij aanvang van het
nieuwe schooljaar uit voor een “Kind-Ouder
startgesprek”. Dit is de gelegenheid om
belangrijke (nieuwe) informatie te delen bij de start van het schooljaar. Wij
geven uw kind graag het woord en de leerkracht zal goed luisteren. Zo
nodig kan de leerkracht daar op een later moment op terugkomen en/of
de informatie toepassen in de praktijk.
Gesprekken op school?
In principe vinden de gesprekken in de coronatijd digitaal plaats. Op
uitnodiging van de leerkracht uit groep 3 tot en met 8 is het mogelijk het
kind-oudergesprek op school te voeren, dat is de uitzondering.
De kleuterjuffrouwen geven de voorkeur aan een gesprek “live” op school.
In de groepen 1 en 2 hebben de ouders de keuze om met 1 ouder samen
met zoon of dochter het gesprek wel op school te voeren, rekening
houdende met de leeftijd en het speelse karakter van het gesprek. Een
videogesprek met beide ouders behoort ook in groep 1 en 2 tot de
mogelijkheden.
Alle ouders die de school betreden voor een kind-ouder gesprek vullen
voorafgaand een vragenlijst (triage) in met betrekking tot de gezondheid.
Wij houden daarbij ook altijd 1,5 meter afstand.
Mocht het nodig zijn, dan is er na afloop van ieder gesprek ruimte voor een
moment voor de ouder en leerkracht zonder het kind erbij.

Werken in de Tussenschoolse Opvang op basisschool
Dierdonk is plezierig!
Omdat…..
• je de kans krijgt (jouw) (klein)kinderen in actie te zien met hun
klasgenootjes;
• je een welkome vergoeding ontvangt;
• je er liefde en dankbaarheid voor terug krijgt;
• je een verhaal kunt voorlezen en ervaart dat de kinderen aan je
lippen hangen;
• je de kinderen beter leert kennen door een praatje met ze te
maken;
• je positieve aandacht geeft aan de kinderen;
• je een spel speelt en binnen de kortste keren een grote groep
enthousiaste kinderen om je heen hebt;
• je er bent voor de kinderen die jouw hulp nodig hebben;
• je studenten/aanstaande professionals van ROC ter AA de kans
geeft samen met jou te leren en ervaring op te doen;
• je vóór of na je taken, even de tijd neemt om met de andere
vrijwilligers te praten;
• je vertrouwt op deze vrijwilligers en zij op jou vertrouwen.
Tijden en vrijwilligersvergoeding
• tussen 12.00 en 13.00 uur, exclusief voorbereidings- en
afrondingstijd;
• niet op woensdag, niet tijdens de schoolvakanties (onderbouw
ook niet op vrijdag);
• 1 tot maximaal 4 keer per week (in overleg);
• maximaal: €10,00 per keer en €1.700,00 per jaar;
• eigen kinderen mogen gratis overblijven op dagen dat je als
vrijwilliger actief bent;
• scholing en de VOG worden voor je betaald.
Heeft dit jouw belangstelling gewekt?
Wil je meer weten of heb je zin om kennis te maken?
Wil je proefdraaien om te zien hoe het is?
Stuur een e-mail naar m.vanwoerkom@dierdonkschool.nl
of bel 06 4415 7520
Bij voorbaat dank!
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