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Bijzonderheden deze lesweek: 

Ma. 02-11 Opening buitenschoolse opvang Korein 

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 
 

Bijzonderheden volgende lesweek: 

Deze nieuwsbrief bevat vier pagina’s 
 

KENNISMAKING MET KOREIN VAN KINDCENTRUM DIERDONK 

Basisschool Dierdonk is nu  Kindcentrum Dierdonk! 
Omdat we de start goed willen voorbereiden vragen 
we even tijd. We verwachten in de periode tussen de 
herfst-en kerstvakantie te kunnen starten.  
 

Om in deze bizarre tijd toch in verbinding te komen met ouders, stond 
daarom vorige week de Smaak-Smul-Truck op het plein, met koffie, thee en 
iets lekkers. Normaal gesproken wordt de truck alleen maar gebruikt om 
met kinderen in te koken. Dit keer hebben we de truck vooral ingezet om te 
verbinden met ouders. Om te laten zien dat we er zijn. Korein start met het 
aanbieden van buitenschoolse opvang per vandaag, 2 november en 
peuterwerk start op 1 december. Er wordt peuterspeelzaal aangeboden 
in de ochtend en peuteropvang voor de hele dag. Ben je nieuwsgierig? Kijk 
dan op korein.nl/dierdonk.  Samen bouwen we aan een oase van groei!  

Groetjes Eva Verrijt, locatiemanager Korein Kindcentrum Dierdonk 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Groep 3 heeft ook kennis 
gemaakt met Korein, want 
wat staat er nou toch op die 
bus? 

 
 

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. 
Wij raden u 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. 09-11  

Di. 10-11 Vergadering Medezeggenschapsraad 
Vergadering Activiteitencommissie 

Wo. 11-11  

Do. 12-11  

Vr. 13-11 Podiumoptreden van de groepen 1B, 4B, 5B en 8B  

http://www.dierdonkschool.nl/
http://www.korein.nl/dierdonk
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ONTRUIMINGSOEFENING 
Zoals u in de schoolgids heeft kunnen lezen, 
oefenen we twee keer per jaar de ontruiming. 
De eerste keer wordt deze oefening 

aangekondigd. Donderdagmiddag 5 november wordt de school ontruimd. 
De kinderen worden voorafgaande aan de oefening door de leerkracht 
hierop voorbereid. 
 

MUZIEKLES VAN MUZIEKDOCENTE JUFFROUW RENSKE SLEGERS 

Juffrouw Renske is vorige week gestart met het verzorgen van de 
muzieklessen voor alle groepen. Daarnaast gaat zij in de komende periode 
het Dierdonk schoolleerorkest en het zangkoor vormgeven.  
De kinderen vonden het in ieder geval erg leuk! 
 
  
 
 
CORONA UPDATE 
Het Coronavirus is niet weg, dus we blijven 
waakzaam, u ook? 
Over afgelopen week valt te melden dat een 
juffrouw uit voorzorg in quarantaine is, omdat 
een gezinslid positief getest is.  
 

Herhaling van berichtgeving: 
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. 

- 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. 
 

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. 
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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. 
 
KLASSENOUDERS 2020-2021  
Ons overzicht klassenouders 2020-2021 is 
compleet!! Hartelijk dank aan de ouders die zich 
hebben aangemeld als klassenouder.   
De klassenouder ondersteunt de groepsleerkracht 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 Annemarie 

Marianne Stockx-Rongen 
Lenny Goossens 

Lucas Stockx 
Cas Willems 

4B 
Juf Elke – Juf Nicole  

Kim Roosenboom 
Manja van der Hulst 

Tijl Roosenboom 
Elysia van der Hulst 

5A 
Juf Sophie 

Angelique van Kempen 
Kim Deelen 

Mare van Kempen 
Siem Deelen 

5B 
Juf Nicole – Juf Marjolein 

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 – Meneer Jorg 

Manja van der Hulst-van de 
Burgt 

Angelica van der Hulst 

8A 
Juf Wendy 

Charles van den Reek  Maarten van den Reek  

8B 
Meneer Pieter  

Bas van de Loo 
Patty Karel-Bombeeck 

Ruben van de Loo 
Keano Karel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juffrouw Judith heeft haar laatste lessen uit 

haar carrière gegeven. Juffrouw Judith heel 

hartelijk dank en een hele fijne en gezonde 

toekomst toegewenst!  
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CHROMEBOOKS VOOR IEDERE LEERLING IN DE GROEPEN 4-5-6-7-8 
Op de eerste schooldag hebben alle leerlingen in de 
groepen 4-5-6-7-8 hun eigen persoonlijke Chromebook 
ontvangen. Daarmee kunnen we het gepersonaliseerd 
leren verder ondersteunen. Iedere leerling kan in een 
grotendeels beschermde digitale omgeving gebruik 
maken van diverse digitale programma’s.  

 
 

 

“Ontworpen voor het actieve onderwijs. 
Een laptop die is uitgerust met geavanceerde applicaties voor het moderne onderwijs en 
die bestand is tegen de dagelijkse schoolpraktijken.” 

BENT U VERZEKERD VOOR AANSPRAKELIJKHEID? 
Als school verstrekken wij de noodzakelijke hulpmiddelen voor de lessen. 
Zo hoort dat. Echter maken de boeken, schriften en pennen steeds meer 
plaats voor dure onderwijsmiddelen. De Chromebooks kosten in aanschaf 
per leerling 386,00 euro. 
Op school komt het zelden voor, maar gebeurt het weleens, dat een 
leerling door onjuist gebruik (!) een liniaal doormidden breekt, een boek 
kapot scheurt, enz. Dit melden we aan de desbetreffende ouders en dan 
geven wij aan, dat op de administratie een nieuwe liniaal tegen de kostprijs 
voor 1,00 euro of een nieuwe pen voor 11,95 euro gekocht kan worden. 
Dat gaat al 24 jaar zo op onze school.  
Dit beleid staat in onze schoolgids en dat hebben we in het voorjaar 2018 
opnieuw besproken in de Medezeggenschapsraad. De MR onderschrijft dit 
beleid, maar zij gaf wel aan om alle ouders nog eens extra te wijzen op de 
aanschaf en het gebruik van deze kostbare Chromebooks en hun 
aansprakelijkheid daarvoor. 
Vandaar dat wij u jaarlijks willen attenderen op het 
gegeven dat uw kind in groep 4 tot en met 8 een (op 
naam) persoonlijke Chromebook heeft ontvangen en 
dat bij onjuist gebruik c.q. moedwillig vernielen u 
hiervoor aansprakelijk bent.  
In de afgelopen periode van thuisonderwijs is het bij een handvol kinderen 
voorgekomen, dat er thuis thee of chocomel over het chromebook viel of 
anderszins dat er schade optrad. U begrijpt dit zijn voor alle betrokkenen 
vervelende situaties, maar wij moeten u als ouders daarvoor aansprakelijk 
stellen, anders komt het verstrekken van deze dure door de overheid niet 
gesubsidieerde onderwijsmiddelen in het gedrang. Dan moeten we terug 
naar de boeken en schriften. En dat wil niemand meer in deze tijd, zeker de 
kinderen niet! 
 

Uit de schoolgids 2020-2021 blz. 16: 
Verzekeringen 
“Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor (schade door) 
onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 
14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en 
laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school 
georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade 
veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of de ouders) 
verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een 
particuliere aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.” 
 

Uit de schoolgids 2020-2021 blz. 43?: 
Aansprakelijkheid vernielingen  
“Het komt weleens voor, dat door school verstrekte meubels en/of 
materialen, moedwillig door toedoen van de leerling beschadigd worden of 
zelfs stukgaan. Dan verwachten we dat de ouders deze vernielingen 
vergoeden. De leermiddelen zijn tegen kostprijs verkrijgbaar bij de 
schooladministratie.” 
 

Mocht u deze verantwoordelijkheid niet wensen, dan kunt u dit kenbaar 
maken aan de schooldirectie: dierdonk@dierdonkschool.nl 
Wij zullen uw kind dan vanzelfsprekend hetzelfde onderwijs blijven bieden 
met behulp van de bestaande onderwijshulpmiddelen (boeken en 
schriften). Deze keuze is aan u.  
  


