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OPEN DAG OP ZONDAG 27 SEPTEMBER
GAAT HELAAS ALLEEN DOOR VOOR NIEUWE OUDERS
In onze jaarplanning staat op zondag 27 september een Open Dag gepland.
Omdat u ook begrijpt dat we gezien het Coronavirus op school nog niet zo
ver zijn, dat we alle ouders en kinderen kunnen toelaten, laten we deze
activiteit grotendeels vallen.
We maken wel een uitzondering
En wel voor de ouders die in de afgelopen periode sinds maart 2020 hun
kind voor het eerst naar school hebben gebracht en de school nog niet
eerder bezocht hebben. Het is toch wel een rare gewaarwording dat je je
kind ergens naar toe brengt en je bent er zelf nog niet binnen geweest.
Vandaar dat we op zondag 27 september een uitzondering maken voor
deze ouders en kinderen. Van iedere parallelgroep zal er een leerkracht en
ongeveer 4 kinderen aanwezig zijn in een lokaal. Ook De Oases zijn open,
zodat er toch enige levendigheid op school te bespeuren zal zijn.
Vooraf aanmelden
Wel verwachten wij van u, dat u zich van tevoren aanmeldt bij
administratie@dierdonkschool.nl Zo weten wij hoeveel bezoekers we
kunnen verwachten. Mochten dat er teveel zijn, dan zullen we met
tijdsloten werken.
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SCHOOLREISJES
Afgelopen dinsdag was het eindelijk tijd voor de
’inhaal’ schoolreisjes. De kinderen zijn onder zomerse
omstandigheden naar Kidsplaza, Toverland, Burgers
Zoo, Billy Bird, Hullies en de Ontdekfabriek geweest.

ERNSTIG INCIDENT TIJDENS SCHOOLREIS GROEP 6A
Hoewel de schoolreisjes afgelopen week voor 15 groepen zeer prettig zijn
verlopen, werden we als school dinsdag in de namiddag opgeschrikt door
het bericht dat gedurende het schoolreisje een van de kinderen uit groep
6A slachtoffer is geworden van een elektriciteitsschok in de
botsautoattractie in speelpark Billy Bird. Voor de betrokken kinderen,
(begeleidende) ouders en leerkrachten een heftige gebeurtenis die totaal
niet past bij een fijne schoolreisdag en die grote indruk heeft gemaakt.
Betreffende leerling is dinsdagavond door de huisarts doorgezonden naar
het ziekenhuis. In de nacht van dinsdag op woensdag is hij ter controle en
observatie in het ziekenhuis gebleven. Op woensdagmiddag mocht hij
gelukkig weer naar huis.
Op woensdagochtend hebben wij direct tijd gemaakt voor een zorgvuldig
en open groepsgesprek in de klas. Hierbij kregen alle kinderen de ruimte
om hun ervaringen en emoties te delen. Ook in de komende periode zullen
wij ruimte blijven bieden aan kinderen die daar behoefte aan hebben.
Na gesprekken met de kinderen, leerkrachten en (begeleidende) ouders
hebben we een redelijk duidelijk beeld gekregen van wat er is gebeurd. Dit
werd helemaal bevestigd door de beveiligingsbeelden. Zowel de ouders
alsook de school hebben een melding gemaakt bij de NVWA. Er zijn direct
een aantal inspecteurs naar Billy Bird gestuurd voor een grondig
inspectieonderzoek.
Afgelopen donderdag is desbetreffende leerling gelukkig weer met zijn
moeder even op school verschenen. Nog wel zeer onder de indruk van het
gebeuren, dat begrijpt u. We hopen van harte dat hij snel weer aan kan
sluiten bij zijn klas.
Mocht u het idee hebben dat uw zoon of dochter meer nodig heeft dan in
onze nazorg op dit moment geboden wordt, dan verzoeken wij u dit te
melden bij de groepsleerkracht.
Voor verdere vragen en/of opmerkingen kunt u zich tot de schooldirectie
wenden.
Nieuwsbrief voor ouders blz. – 2 –

CORONA UPDATE
Het Coronavirus is niet weg, dus we blijven
waakzaam, u ook?
Afgelopen week werden twee personeelsleden op
school met milde griepklachten getest. De uitslag was negatief, dus dat was
goed nieuws. Na twee quarantaine dagen konden zij gelukkig weer aan de
slag. We merken wel, dat nu het griepseizoen zelfs nog niet is aangebroken,
de RIVM-regels ons mogelijk gaan dwingen om groepen naar huis te sturen.
Wanneer wij teveel leerkrachten in quarantaine moeten plaatsen of
anderszins onderbezet raken, dan is ons beleid:
Op dag 1 worden de kinderen op school opgevangen via splitslijsten (de
kinderen worden dan over de andere groepen verdeeld) en er is een
calamiteiten-lesprogramma. Op die dag gaan we ook de ouders inlichten,
dat er de volgende dag zelf voor opvang gezorgd dient te worden.
Op dag 2, 3 enz. ouders regelen zelf opvang. We zorgen voor aangepast
“huiswerk”.
We hebben als Dierdonkschool vanwege overmacht nog nooit een klas naar
huis gestuurd…….laten we dat nog maar even zo houden.
Aangepaste richtlijnen RIVM bij neusverkoudheid
Het kabinet heeft afgelopen vrijdag medegedeeld dat de
richtlijnen voor kinderen tot en met 12 jaar versoepelen.
Het besluit is dat kinderen met klachten (verkoudheid, snotneus etc.) niet
thuis hoeven te blijven en niet op het coronavirus getest hoeven te
worden. Zij mogen dus naar gewoon naar school komen. Voor kinderen van
de groepen 1-2 was deze uitzondering er al.
Thuisblijven is nog wel nodig als kinderen:
• Een contact zijn van iemand die besmet is met het nieuwe coronavirus
en klachten ontwikkelen.
• Deel uitmaken van een uitbraakonderzoek.
• Ernstig ziek zijn en klachten hebben zoals koorts en benauwdheid of
(meer dan incidenteel) hoesten.
In dat geval blijven zij thuis tot de klachten minimaal 24 uur over zijn.
Neem bij ernstige klachten contact op met de GGD.
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 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).
GOUDEN WEEK / WEEK TEGEN PESTEN
Wij doen mee!
“Samen aan zet”, is het thema van de Week Tegen Pesten
2020. In de Week Tegen Pesten – van 21 tot en met 25
september 2020 - staat het aanpakken van pesten en het
werken aan een sociaal veilige school centraal. Uiteraard
werken wij daar het gehele jaar aan, maar in deze week besteden we extra
aandacht aan dit belangrijke onderwerp. Dit gebeurt middels lessen,
samenwerkingsopdrachten en het ontdekken van elkaars talenten. Ook
wordt er aandacht besteed aan de schoolregels en wordt er besproken wat
je kunt doen om pesten tegen te gaan.

Wij zijn al jaren achtereen een veilige school en dat willen we graag zo
houden. Mocht uw kind gepest worden, dan worden wij graag op de hoogte
gebracht zodat er op ingespeeld kan worden. Dit kan zoals in ons
pestprotocol beschreven, bij de groepsleerkracht en de pestcoördinatoren.
Op basisschool Dierdonk zijn dat de intern begeleiders mw. Marijke Berkers
en mw. Fiet van Mourik- de Gouw en adjunct-directeur dhr. Niels Bevers.
Tevens zijn mw. Marijke Berkers en mw. Fiet van Mourik- de Gouw de
vertrouwenspersonen voor de leerlingen. Zij hebben zich vorige week ook
in de groepen 5 t/m 8 voorgesteld aan de kinderen.
Kindcentrum Dierdonk een veilige school voor iedereen!
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ZIEKMELDEN? DAN OOK GRAAG EEN TOELICHTING!
Het College van Bestuur wil meer zicht krijgen op
personeelsleden en leerlingen die vanwege het
Coronavirus thuisblijven. Dus mocht u uw kind afwezig
of ziekmelden via de app, de mail of telefonisch bij de
administratie@dierdonkschool.nl dan vragen wij u te
melden, wat er aan de hand is. Dit kan dus ook zijn, dat uw kind niet ziek is,
maar dat er mogelijk een gezinslid Corona heeft, of vermoedens van
Corona of quarantaine vanwege het wachten op de testuitslag.
GROEP 5: JAGERS & VERZAMELAARS
De jagers
We hebben het over jagers gehad in de klas we deden het samen in het
begin van het schooljaar.
We gingen met het stappenplan werken en iedereen ging iets knutselen.
Draagzak – gereedschap – tent – vuurgroep.
Yara en Julia, groep 5B

NATIONALE KRAANWATERDAG

TREKTOCHT GROEP 7A
De trektocht
We maken ons klaar voor de eerste expeditie dag.
We hebben ons in groepen verdeeld.
En bandana`s en een vlag gemaakt, met je groepje.
Je moest ook een team naam hebben, wij heten de teletubie gangsters.
We hebben nog een circuit gehad op het stenenveldje.
Door Sanne Swinkels uit groep 7a
De soort van trektocht
De dagen van de trektocht was leuk we deden
verschillende spellen het leukste spel vond ik het bos spel.
We hadden ook een film gekeken. We moesten zelf een
vlag en bandana maken met stift en een groepsnaam bedenken. Je kon
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punten verdienen op het einde was er een prijsuitreiking de prijs was een
zakje snoep voor de 1e plek. Voor de 2de was er een plastic medaie. Mijn
groep was 3de. Dag een en twee werd geleid door leerlingen van De
Kempel. Ik vond het erg leuk de bandana mocht je houden en de vlag werd
verloot.
Door Dean Loupias uit groep 7a
De Alternatieve Trektocht
De trektocht begon toen we allemaal voor de deur van het schoolgebouw
stonden, en we werden verwelkomd met een megafoon. En als we allemaal
in de klas zijn aangekomen gaan we in tweetallen naar de gymzaal om daar
de studenten van De Kempel te leren kennen en het schema te vertellen.
De dagen waren vooral erg gezellig en leuk. We hebben ook veel spelletjes
gedaan en we hebben zelfs met zijn allen op donderdag knakworst gegeten
en toen we daarmee klaar waren werden er zakjes popcorn uitgedeeld en
gingen we een film kijken het waren hele leuke dagen.
Door Rik van Veijfeijken uit groep 7a
NIEUWS VAN DE BEREBOOT
[ingezonden]
In deze nieuwsbrief kort wat meer informatie over
Kinderdagverblijf De Bereboot.
Wij bieden kinderopvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar op
loopafstand van Basisschool Dierdonk.
Met zeeën aan binnen en buitenruimte, een unieke locatie voor kinderen
om te zijn, met natuurgebied de Bakelse Beemden als achtertuin. Na
schooltijd, even weg van school, maar toch dichtbij.
Bij De Bereboot werken we met horizontale groepen, zowel op het
kinderdagverblijf als op de Buiten Schoolse Opvang. Dit houdt in dat de
groepen op leeftijd ingedeeld zijn. We beschikken over een babygroep, een
dreumesgroep, 2 peutergroepen, een peuterspeelzaal, en 4 BSO groepen,
allemaal ingedeeld op leeftijd. Op deze manier kunnen we activiteiten
toespitsen op de leeftijd en ontwikkelingsniveau van het kind. Bij de
Buitenschoolse Opvang zijn de leeftijdsgroepen 4 tot 7 jaar, 8 tot 10 jaar en
10 tot 13 jaar. Met de natuur als onuitputtelijke inspiratiebron, staat bij De
Bereboot alles in het teken van groen beleven en doen. Een stoere BSO, die
aangepast is aan op leeftijd van de kinderen.
Voorschoolse Opvang
LET OP: Heeft u een 52 weken contract bij BSO De Bereboot?
Dan heeft u op die dag(en) recht op GRATIS voorschoolse opvang bij
Basisschool Dierdonk.
Buitenschoolse Opvang:
Bij De Bereboot zijn verschillende mogelijkheden:
*BSO 52 weken: 52 weken opvang per jaar, inclusief 12 weken
schoolvakantie
*BSO 46 weken: 46 weken opvang per jaar, inclusief 6 weken
zomervakantie
*BSO 40 weken: 40 weken opvang per jaar, zonder vakantie opvang
*Flexibele opvang is ideaal als u bijvoorbeeld wisselende diensten heeft. De
minimale afname bij flexibele opvang is twee dagdelen per week.
Meer weten over de mogelijkheden? Wilt u graag een keer een kijkje
komen nemen?
Neem contact met ons op via 0492-475009 of mail@bereboot.nl
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