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Bijzonderheden deze lesweek:
Ma. 28-09 Start Kinderboekenweek
Di. 29-09
Wo. 30-09
Do. 01-10
Vr. 02-10
Bijzonderheden volgende lesweek:
Ma. 05-10 Dag van de leraar
Di. 06-10
Wo. 07-10
Do. 08-10 Spelletjesmiddag groepen 1-2-3 (onder voorbehoud)
Vr. 09-10 Afsluiting Kinderboekenweek
Deze nieuwsbrief bevat vijf pagina’s
KINDERBOEKENWEEK

En toen?
Tijdens de Kinderboekenweek van gaan we terug in de tijd. Boeken brengen
geschiedenis tot leven, waardoor de wereld van vroeger tastbaar wordt.
Lees spannende verhalen over ridders, verplaats je in oorlogstijd of kom
van alles te weten over de Oudheid. Je hebt geen tijdmachine nodig om
andere tijden te ontdekken. Verken alle werelden van toen door het lezen
van boeken!
De groepen 7-8 houden een
voorleeswedstrijd. In iedere groep
worden voorrondes gehouden. De
winnaars van de klassen nemen het
tegen elkaar op in de grote finale.
De finale vindt plaats op vrijdagmiddag
9 oktober.

NIEUWE ABONNEMENTEN 2020 – 2021
Deze week ontvangt u diverse folders van o.a. Okki,
Bobo, Borre en National Geografic Junior. Wanneer
u zich abonneert willen wij u nadrukkelijk vragen om
het invulstrookje zorgvuldig in te vullen (of de
aanmeldsite op internet) en aan te geven dat u het
abonnement per post op uw
thuisadres wilt ontvangen. Dit
bespaart de school een hoop
tijd die de kinderen ten goede
komt. Controleer het invulstrookje
zodat u niets vergeet in te vullen.
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SCHOLENBEZOEK GROEPEN 8
In de maanden oktober en november gaan de groepen 8 op bezoek bij
verschillende middelbare scholen in Helmond. Het doel van deze
scholenbezoeken is, dat kinderen kennis maken met de verschillende
stromingen van het voortgezet onderwijs, van Basisberoepsonderwijs tot
Voortgezet Wetenschappelijk Onderwijs.
De leerlingen van groep 8 zullen een ochtend
meedraaien op de school en zien hoe de dagelijkse
praktijk er op een school voor voortgezet onderwijs
uitziet. In de eigen groep krijgen de kinderen de
komende periode voorlichting over de verschillende
stromingen en doorgroeimogelijkheden. Op deze
manier willen wij ze zo goed mogelijk voorbereiden op
hun volgende stap.
Met vriendelijke groet, de leraren van groep 8.
Vrijdag 2 oktober groep 8A --> Dr.-Knippenbergcollege
Dinsdag 10 november groep 8B --> Jan van Brabantcollege (Molenstraat)
Dinsdag 17 november groep 8A en 8B --> Vakcollege Helmond
KINDERPOSTZEGELACTIE 2020
De kinderpostzegelactie vindt dit jaar plaats
van woensdag 23 tot en met woensdag 30
september. In deze week gaan de leerlingen
van groep 7 hun beste beentje voorzetten om
kinderpostzegels te verkopen. Vanwege de
geldende 1,5 meter maatregel zal dit
uiteraard wel op gepaste afstand gebeuren. De leerlingen gaan dit jaar
namelijk op pad met een speciaal ontworpen verkoopbox.
Onder het motto ‘Geef kinderen een veilig thuis’ zet stichting
kinderpostzegels zich dit jaar in voor ruim 90.000 kinderen die in ons land
die geen veilige thuisbasis hebben. Deze kwetsbare kinderen hebben het in
de huidige tijd, waarin ze door het coronavirus noodgedwongen veel meer
thuis zijn, vaak nog moeilijker.

NATIONALE KRAANWATERDAG
Afgelopen woensdag was het nationale kraanwaterdag. Tijdens
deze dag kwam Druppie bij ons lang en vertelde hoe belangrijk
en gezond het is om water te drinken. Alle kinderen kregen een
bidon van Druppie. Deze bidons kunnen de kinderen nu tijdens
de pauzes vullen bij ons kraanwatertappunt onder het afdak.

INLEVEREN LEERLINGENSTAMKAART
Nog niet alle ouders hebben de leerlingenstamkaart geretourneerd. Zeker
bij calamiteiten is het van groot belang dat alle gegevens juist in onze
leerlingenadministratie goed zijn weergegeven.
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
bereikbaar 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.
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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.
CORONA UPDATE
Het Coronavirus is niet weg, dus we blijven
waakzaam, u ook?
Afgelopen
week
werden
wederom
twee
personeelsleden op school met milde griepklachten getest. De uitslag was
negatief, dus dat was goed nieuws. Na drie wachtdagen konden zij gelukkig
weer aan de slag.
Aangepaste richtlijnen RIVM bij neusverkoudheid
Het kabinet heeft afgelopen vrijdag meegedeeld 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.
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
of 088 0031 595.
SCHRIJFSTER JOLIJN THIJSSEN
Jolijn Thijssen uit groep 8A stond samen met haar broertje Gijs in de krant,
ja zelfs op de voorpagina! Ze schreef een boek over TOS Taal Ontwikkelings
Stoornis. De boekpresentatie zal plaatsvinden op zondag 11 oktober om
14.00 uur in boekhandel De Ganzenveer.
Geweldig Jolijn, dit is een groot compliment waard! We zijn trots op je!
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HERFSTVAKANTIE 2020
[ingezonden]
Gelukkig kunnen we weer naar school. Na al het
harde werk is er natuurlijk ook weer tijd voor
vakantie. Tijdens de herfstvakantie organiseert Jibb+
natuurlijk weer super leuke activiteiten! Survival
zwemmen, Obstacle Bootcamp, Trampoline
Springen, Koken en nog veel meer zal aan bod komen tijdens de
herfstvakantie. Heb jij zin om weer lekker te bewegen, kijk dan snel op de
website welke activiteiten er allemaal georganiseerd worden. Het aanbod
loopt van peuterleeftijd tot zelfs het voortgezet onderwijs. Schrijf je snel in
zodat jij er zeker van bent dat je mee kunt doen bij je favoriete activiteit.
Aanmelden kan vanaf maandag 28 september(9.00 uur) t/m woensdag 14
oktober 2020.
Kosten €2,50 per activiteit m.u.v. een aantal duurdere of gratis activiteiten.
Bekijk alle activiteiten incl. kosten, locatie en datum/tijd op
www.jibbplus.nl en meld je aan!
VOL=VOL.
Kunt u de bijdrage van de activiteit niet betalen, dan kunt u een beroep doen
op Stichting Leergeld (www.leergeld.nl/helmond).
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KINDERFESTIVALS IN HET SPEELHUIS EN DE CACAOFABRIEK
[ingezonden]
VAKANTIETIP: KINDERFESTIVALS IN HET SPEELHUIS EN DE CACAOFABRIEK
Nog op zoek naar leuke plannen voor de herfstvakantie? Voor de kleinste
cultuurfanaten is er dit najaar van alles te beleven in Het Speelhuis en De
Cacaofabriek. De stoerste helden en schattigste fantasiefiguren komen
naar het Helmondse theater. Tuinieren met Slagwerk (6+), Brandweerman
Sam Live (2+), Lepeltje Lepeltje (4+), Belle en het Beest (4+) en
Poppentheater op Zondag (3+). De Cacaofabriek rolt in diezelfde week –
van 17 t/m 25 oktober – de loper uit voor nieuwsgierige neuzen. Tijdens
het KinderFilmFestival kunnen jonge filmfreaks voor een klein prijsje naar
zowel klassiekers als bijzondere titels. Met een zakje chips en glaasje fris is
het feest compleet.
THEATER IN EEN REUZENRAD
In een 18 meter hoog reuzenrad luister je met een koptelefoon op je hoofd
naar het verhaal van Radman. Wat doet die mevrouw van nummer 60 in de
straat met die gekke naam elke ochtend? Wat is er aan de hand met de
bomen in het parkje om de hoek? En hoe smaken wolken eigenlijk? Maak
van vrijdag 2 t/m zondag 4 oktober een avontuurlijk ritje in het reuzenrad.
Daarnaast is er speciaal voor kinderen een draaimolen. Kortom: een leuk
uitje voor de hele familie!
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