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Bijzonderheden volgende lesweek: 

Deze nieuwsbrief bevat zes pagina’s 
 

 
PENSIONERING JUFFROUW JUDITH BOTTER                                                       

Juffrouw Judith Botter is sinds 1999 werkzaam op 

Basisschool Dierdonk. In de afgelopen eenentwintig 

schooljaren heeft juffrouw Judith, met name aan 

midden- en bovenbouwgroepen lesgegeven.  

Kenmerkende woorden voor juffrouw Judith: 

opgewekt, vrolijk, spontaan, muzikaal, flexibel in 

werkomstandigheden, consequent, het lesgeven zit 

haar in de vingers, aardig en collegiaal. De juf met 

grapjes maar ook van hard werken en serieus leren. 

Juffrouw Judith houdt van zingen en muziek is dan 

ook een grote hobby van haar, maar ook skiën met 

haar gezin.  

Juffrouw Judith heeft in de voorgaande schooljaren 

een ernstige ziekte overwonnen en wilde haar 

onderwijscarrière goed en actief beëindigen. Dat is 

haar op zeer bewonderenswaardige wijze gelukt. Op 

1 november aanstaande gaat zij met vervroegd 

pensioen en op woensdag 4 november komt zij 

afscheid nemen van de kinderen en collega’s. Dat wordt natuurlijk een 

muzikaal en feestelijk afscheid, want dat heeft zij dik verdiend! 

Wij danken juffrouw Judith voor haar zeer grote inzet en betrokkenheid 
en wensen haar veel geluk, voorspoed en gezondheid in de toekomst! 

 
 
HET WORDT KOUDER OP SCHOOL  
In verband met Covid-19 is het belangrijk 
dat wij goed blijven ventileren in de 
lokalen, maar de temperatuur buiten 
daalt en ondanks de verwarming omhoog, 
wordt het ook kouder in de klaslokalen. 
Op verzoek van de ouders van de Medezeggenschapsraad, raden wij u via 
deze nieuwsbrief aan, om uw kind(eren) een extra vest of een warme trui 
mee naar school te laten nemen. Die kan op school aan de kapstok blijven 
hangen, maar wanneer nodig kan uw kind daar gebruik van gaan maken. 
 

Ma. 26-10 Start na de herfstvakantie 

Di. 27-10 Groene spelen door gymdocente juffrouw Fleur 

Wo. 28-10 Nacontrole hoofdluis voor de groepen 4A-5A-5B-6A-6B-7A 

Do. 29-10 Inschrijving nieuwe leerlingen 

Vr. 30-10 Laatste werkdag van juffrouw Judith Botter 

Ma. 02-11  

Di. 03-11  

Wo. 04-11 Feestelijk afscheid van juffrouw Judith 

Do. 05-11 Geplande ontruimingsoefening  

Vr. 06-11 Podiumoptreden van de groepen 1A, 4A, 5A en 8A  

http://www.dierdonkschool.nl/
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CORONA UPDATE 
Het Coronavirus is niet weg, dus we blijven 
waakzaam, u ook? 
Afgelopen week was het herfstvakantie en is 
het team van Basisschool Dierdonk vandaag 
weer goed opgestart. We vernamen dat diverse scholen in de omgeving 
klassen naar huis hebben moeten sturen en zelfs is er al een basisschool 
twee dagen voor de herfstvakantie gesloten wegens gebrek aan 
onderwijspersoneel. We blijven duimen dat dit ons niet gaat overkomen. 

 

Vandaar onze waakzaamheid en een extra 
maatregel: 
Voor alle externe volwassenen die onze school 
bezoeken is het verplicht een mondkapje te dragen 
binnen de school. Als men eenmaal zit mag het 
mondkapje weer af. 

 

Richtlijnen RIVM bij neusverkoudheid 
Het kabinet heeft dinsdagavond 13 oktober meegedeeld dat de richtlijnen 
voor het basisonderwijs, dus voor kinderen tot en met 12 jaar hetzelfde 
blijven.  
De richtlijn is nog steeds, dat kinderen tot en met 12 jaar met klachten 
(verkoudheid, snotneus etc.) niet thuis hoeven te blijven en niet op het 
Coronavirus getest hoeven te worden. Zij mogen dus gewoon naar school 
komen.  
 

Thuisblijven is nog wel nodig als kinderen: 

• Een contact zijn van iemand die besmet is met het 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. 
 

PODIUMOPTREDENS WORDEN GEFILMD  
Alle kinderen zullen minstens twee keer per schooljaar de 
mogelijkheid krijgen om op te treden op het 
schoolpodium in de aula met een lied, gedicht, dans, 
bespelen van een instrument, enzovoorts. Dit kan 

individueel of groepsgewijs.  
Helaas kunnen (groot-) ouders / verzorgers deze 
podiumoptredens op dit moment niet bijwonen. In 
plaats daarvan wordt elk optreden daarom opgenomen.  
Wij sturen de ouders via de mail een link toe, zodat 
iedereen thuis ’s avonds toch kan meegenieten.  
In de kalender in de schoolgids staat de planning van de podiumoptredens.  
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GEEN SCHOOLBREDE HOOFDLUISCONTROLE NA DE HERFSTVAKANTIE 
Normaal gesproken worden de kinderen elke 
woensdag na de herfstvakantie gecontroleerd op 
luizen. Wegens RIVM-maatregelen kan deze 
schoolbrede luizencontrole niet doorgaan.  
Alleen de betreffende groepen waar oplettende 
ouders een melding hebben gedaan. De groepen 4A-
5A-5B-6A-6B-7A krijgen een nacontrole.  
Bij deze vragen wij u om uw kind(eren) zelf goed te (blijven) controleren en 
dat u zich blijft melden bij de leerkracht, mocht u thuis bij uw kind 
luizen/neten ontdekken. 
 

KIJKUURTJES IN DE KLEUTERGROEPEN GAAN NIET DOOR  
Normaal gesproken wordt aan ouders de gelegenheid 

geboden om na de herfstvakantie een gedeelte van de 

dag deel te nemen aan het programma van de groepen 1 

en 2. U begrijpt dat dit vanwege RIVM-regels op dit 

moment helaas niet door kan gaan.  

 

HET MUIZENHUIS OP SCHOOL BIJ DE GROEPEN 1 EN 2 
Op dinsdag 13 oktober kwam meneer Ruud van de bibliotheek bij ons op 

school. 

Met de hele klas werd gekeken naar het boek "Het Muizenhuis". Dat boek 

gaat over heel veel kleine kamertjes waar muizen wonen en in die kamers 

is héél véél te zien, erg mooi! 

Daarna ging de helft van de kinderen met de juf mee om met een app op 

tablets IN het Muizenhuis rond te kijken (en speciale spelletjes te spelen) 

en de andere helft bleef bij meneer Ruud om zichzelf met behulp van een 

"green screen" IN het Muizenhuis te laten fotoshoppen. Dat hebben we 

ook nog een keer omgeruild.  Het was heel erg leuk en leerzaam! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

OOK EXTERNE BEZOEKEN MOGEN TOT AAN DE KERSTVAKANTIE NIET 
UITGEVOERD WORDEN 
De waslijst van activiteiten die geen doorgaan mogen vinden wordt helaas 
langer. De scholenbezoeken van de groepen 8 aan het Voortgezet 
Onderwijs zijn tot nader order geannuleerd. Zo ook het bezoek van de 
groepen 3 aan het Kasteel van Sinterklaas. 
We doen er alles aan om Sinterklaas met zijn Pieten op school te mogen 
ontvangen. Hij komt dit jaar voor de 25e keer op onze school, dat kan hij 
toch niet overslaan? Wel nee! We blijven heel hard duimen. 
Ook wordt er nagedacht over het wel of niet doorgaan van activiteiten die 
op de rol staan in deze periode zoals het pyjamafeest voor de groepen 1-2-
3 en het kerstdiner voor alle groepen. Mochten wij het veilig kunnen 
organiseren, dan is onze wens, dat wij zoveel mogelijk activiteiten voor de 
kinderen door laten gaan. 

 
Beste leerkrachten, 
Slecht nieuws brengen en kinderen teleurstellen is niet bepaald onze 
favoriete bezigheid. Toch moeten we dat nu doen en we vallen maar met 
de deur in huis: dit jaar is er geen Kasteel van Sinterklaas in Helmond. Als 
organisatie hebben we lang gehoopt en geprobeerd om dit jaar de 
onderbouw van de basisscholen toe te laten tot het kasteel, maar ook door 
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dat voornemen gaat een streep. Dat heeft, het zal je wellicht niet verbazen, 
alles te maken met het coronavirus en de ontwikkelingen daaromheen. 
Het Sinterklaasfeest zal dit jaar anders worden, dat is wel duidelijk. Geen 
grootse intocht in Helmond en dus ook geen Kasteel van Sinterklaas. Het 
zal stil zijn in het centrum. Het is niet anders. Laat dit dan maar de opmaat 
zijn naar een beter 2021, met een editie van Het Kasteel van Sinterklaas om 
nooit te vergeten. Op naar betere tijden. Voor nu: veel succes met jullie 
goede werk, blijf gezond en hopelijk tot volgend jaar! 

Bestuur Stichting Sinterklaasstad Helmond 
 

AANKONDIGING AUTOMATISCHE INCASSO  
OUDERBIJDRAGE SCHOOLREIS NIEUWE LEERLINGEN  
Zoals gemeld in de Basisschool App – Formulieren – Doorlopende 
machtiging zullen wij u vooraf inlichten over de komende automatische 
incasso. 

Let op, dit geldt alleen voor nieuwe kinderen die na 1 juni 2020 op 
school zijn ingestroomd. 

Op maandag 26 oktober 2020 wordt de Ouderbijdrage Schoolreis van 
afgelopen 15 september 2020 voor nieuwe leerlingen van uw bankrekening 
afgeschreven.  
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u terecht bij de 
penningmeester van de Activiteitencommissie  
ouderraad@dierdonkschool.nl  
 

STUDIEDAG TEAM ZEER ZINVOL   
Afgelopen woensdag 14 oktober werden diverse thema’s tijdens de 
studiedag door het team behandeld. Terugblikkende een zeer zinvolle dag 
die diverse perspectieven biedt voor ons veranderende onderwijs.  
De thema’s die behandeld werden waren: 
Het ontwikkelportfolio, de leerlijn leren leren, de uitstroomniveaus naar 
het voortgezet onderwijs, de referentieniveaus en het plaatsen van de 
leerlingen op de leerlijn voor rekenen. 

 

  

mailto:ouderraad@dierdonkschool.nl
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KLASSENOUDERS 2020-2021  
Hartelijk dank aan de ouders die zich hebben 
aangemeld als klassenouder.   
De klassenouder ondersteunt de groeps-
leerkracht bij een aantal groepsactiviteiten. 
Bijvoorbeeld hulpouders regelen voor diverse evenementen, het vervoer 
naar activiteiten, ziekenbezoek met kinderen bij een medeleerling die in 
het ziekenhuis ligt, een cadeautje regelen voor de verjaardag van de 
groepsleerkracht (er wordt alleen een bijdrage gevraagd voor de 
verjaardag, deze mag maximaal € 0,75 bedragen) en het versieren van de 
klas.   

Groep  Klassenouder  Ouder van…  
1A 
Juf Marjolein – Juf Marjolein  

Laura van den Hurk 
Marit Persoon  

Dylan van den Hurk 
Lotta de Nie 

1B 
Juf Marleen 

Rianne Noijen-Smits 
Simone Gruyters  

Niek Noijen 
Tatum van Tilburg  

2A 
Juf Renee – Juf Janine 

Elvera Verbakel-Pieters 
Jacqueline Goossen-Blom 

Saar Verbakel 
Cas Goossen 

2B 
Juf Janine – Juf Angeli  

Halla Boudakhani  
Jenny Le 

Marouan Azzarouy  
Hailey Wan 

3A 
Juf Yvonne – Juf Ine 

Hanneke van den Broek 
Ellen Lelkens 

Thomas van den Broek 
Sem Lelkens  

3B 
Juf Margot – Juf Simone 

Nathalie van Kleef 
Linda Bouma 

Ilvy van Kleef 
Isis Bouma 

4A 
Juf Annelies – Juf Judith 

Marianne Stockx-Rongen 
Lenny Goossens 

Lucas Stockx 
Cas Willems 

4B 
Juf Elke – Juf Nicole  

  

5A 
Juf Sophie 

Angelique van Kempen 
Kim Deelen 

Mare van Kempen 
Siem Deelen 

5B 
Juf Nicole  

Moniek Willems 
Kirsten Knaapen-Hendriks 

Stijn van den Berkmortel 
Simon Knaapen 

6A 
Juf Candy 

Marleen Sander-Happel 

Margriet van Mill 

Jesse Sander 
Amber van de Loo 

6B 
Juf Heike – Juf Claudia 

Danielle van Lierop-Van Dijk 
Irene van der Heijden 

Lynn van Lierop 
Julia Visser 

7A 
Juf Floor 

Cissy van Hoof-Klaasen 
Monica Marcus 

Lars van Hoof 
Rudy van Doorn 

7B 
Juf Astrid 

Manja van der Hulst-van de 
Burgt 

Angelica van der Hulst 

8A 
Juf Wendy 

  

8B 
Meneer Pieter  

Bas van de Loo 
Patty Karel-Bombeeck 

Ruben van de Loo 
Keano Karel 

 

We hopen dat er nog ouders van groep 4B e.vanmierlo@dierdonkschool.nl 
of n.vanhetschip@dierdonkschool.nl  
en groep 8A w.vanberlo@dierdonkschool.nl bereid zijn om zich aan te 
melden als klassenouder. 
 
 
  

mailto:e.vanmierlo@dierdonkschool.nl
mailto:n.vanhetschip@dierdonkschool.nl
mailto:w.vanberlo@dierdonkschool.nl
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KENNISMAKING MET KOREIN VAN KINDCENTRUM DIERDONK 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Wil je meer weten over 
Kindcentrum Dierdonk? 

 
Bezoek de Smaak-Smul-Truck 
op het schoolplein. Onder 
het genot van een kopje 
koffie of thee met iets 
lekkers, vertellen we 
je graag meer! 

 

 
Start BSO 2 november 

Start PW 1 december 
*BSO = Buitenschoolse opvang 
* PW = Peuterspeelzaal én peuterdagopvang 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samen bouwen we aan 
een oase van groei. 

 
 

Kom je 
ook langs? 

We zijn er op: 
dinsdag 27 oktober 

 

Nieuwsgierig? 
Leer ons kennen op Korein.nl/dierdonk 

woensdag 28 oktober 
donderdag 29 oktober 

 

Tussen 8.00 uur en 9.00 uur 


