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Bijzonderheden deze lesweek: 
 

Ma. 12-10   Digitale jaarvergadering Medezeggenschapsraad en 
Activiteitencommissie 

Di. 13-10    

Wo. 14-10   ATTENTIE: STUDIEDAG TEAM, KINDEREN VRIJ 

Do. 15-10    

Vr. 16-10    

Bijzonderheden volgende lesweek: 
 

Deze nieuwsbrief bevat vier pagina’s 
 

DAG VAN DE LERAAR   
Officieel is De dag van de leraar jaarlijks op 5 oktober. Op onze school is er 
voor gekozen om op woensdag 7 oktober onze leraren in het zonnetje te 
zetten, omdat op woensdag alle leraren werkzaam zijn. Op andere dagen zijn 
onze parttimers (het overgrote deel van het team) of in het begin of op het 
einde van de week werkzaam.  

 

 SPELLETJESMIDDAG GROEPEN 1-2 

Donderdagmiddag 08 oktober hebben de kinderen in de kleutergroepen 1-2 een 

spelletjesmiddag. De kinderen mogen dan van thuis gezelschapsspelletjes mee naar school brengen. Dit wordt 

een gezellig uurtje, waarin kinderen met elkaar diverse spelletjes mogen spelen. Normaal nodigen we ook 

ouders uit om mee te spelen, dat kan gezien Covid-19 op dit moment helaas dus niet. De stagiaires zullen deze 

taak overnemen. 
 

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.  
  

Ma. 05-10 Leesbezoek PSZ Hummeldonk en PSZ De Bereboot 

Di. 06-10  

Wo. 07-10 Dag van de leraar 

Do. 08-10 Leesbezoek De Bereboot – Spelletjesmiddag groepen 1-2 

Vr. 09-10 Afsluiting Kinderboekenweek en finale voorleeswedstrijd 

http://www.dierdonkschool.nl/
mailto:administratie@dierdonkschool.nl
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KINDERBOEKENWEEK  

 
En toen? 
Tijdens de Kinderboekenweek 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. 
 
Bezoek Berenboot: 
Op maandag 5-10 van 10.15-11.00 uur bij juf Marjolein 1A 
Op donderdag 8-10 van 10.15-11.00 uur bij juf Marleen 1B 
 
Bezoek Peuterspeelzaal Hummeldonk: 
Op maandag 13 okt. om 9.00 uur bij juf Marjolein 1A  
Op maandag  5 okt om 9.00 uur Bij Marleen 1B  

 
 

JAARVERGADERING  12 oktober 2020 

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD EN ACTIVITEITENCOMMISSIE  
Normaal gesproken komen de leden van de Medezeggenschapsraad en de Activiteiten-
commissie in een gezamenlijke Jaarvergadering bijeen, waarbij alle ouders en 
verzorgers worden uitgenodigd. Vanwege Covid-19 doen we deze jaarvergadering dit 

jaar anders en wordt de jaarvergadering gepresenteerd in de vorm van een filmpje.  
 

Op de agenda staan het jaarverslag 2019-2020, de financiële verantwoording voor schooljaar 2019-2020, een 
vooruitblik op de activiteiten schooljaar 2020-2021 en de ouderbijdrage 2020-2021.  
Deze jaarvergadering kunt u middels een videolink bekijken. In de loop van volgende week ontvangt u per 
mail deze link. 
  

STUDIEDAG TEAM, KINDEREN ZIJN VRIJ  
Zoals u in de schoolgids heeft kunnen lezen, heeft het team woensdag 14 oktober een 
studiedag, de kinderen zijn dan vrij. Het team zal zich verder verdiepen in 

gepersonaliseerd leren. Voor meer informatie over dit thema verwijzen wij u 
graag naar het voorwoord in de schoolgids. 
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GOUDEN WEEK 

In groep 6B hebben we tijdens de gouden week een speciale rots & water les gehad. De nadruk werd vooral 
gelegd op het samenwerken, naar elkaar kijken en rekening met elkaar houden. 

   

  
 

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. 

 

WERKEN VOOR DE TUSSENSCHOOLSE OPVANG OP BASISSCHOOL DIERDONK IS PLEZIERIG!  
  

Een bijdrage leveren aan de tussenschoolse opvang 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;  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiVrJuFvc3QAhWKSRoKHT0mAxUQjRwIBw&url=http://www.precut.nl/a.html&psig=AFQjCNHEM9pDAIwoHqk5BtWB4AviR_a56g&ust=1480492104116781
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• 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?  
Neem dan contact op met coördinator Maria van Woerkom:  
tel. 06-44157520 of m.vanwoerkom@dierdonkschool.nl  
 
 

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 kennismaken 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. 
 

Dinsdag 10 november groep 8B    --> Jan van Brabantcollege (Molenstraat) 
Dinsdag 17 november groep 8A en 8B --> Vakcollege Helmond 
 

CORONA UPDATE 
Het Coronavirus is niet weg, dus we blijven waakzaam, u ook? 
Afgelopen week werd een personeelslid op school met milde griepklachten getest. De 
uitslag was negatief, dus dat was goed nieuws. 

Aangepaste richtlijnen RIVM bij neusverkoudheid 
Het kabinet heeft onlangs 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.  
 

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. 

mailto:m.vanwoerkom@dierdonkschool.nl

