
Nieuwsbrief voor ouders  blz. – 1 – 

 
 
 

KINDCENTRUM DIERDONK 
Nijendaldreef 1 
5709 RK Helmond 
Tel. 0492 - 51 20 21 
E-mail: dierdonk@dierdonkschool.nl 
Website: www.dierdonkschool.nl 
 

Buitenschoolse Opvang en Peuterwerk 
E-mail: dierdonk@korein.nl 
Website: www.korein.nl/dierdonk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuwsbrief 
09 november 2020 

jaargang 25 nummer 11 

Bijzonderheden deze lesweek: 

Bijzonderheden volgende lesweek:  

Ma. 16-11  

Di. 17-11 Voorbereidingen Dierdonkschoolleerorkest 

Wo. 18-11  

Do. 19-11  

Vr. 20-11 Podiumoptreden van de groepen 2A, 3A, 6A en 7A 
 

Deze nieuwsbrief bevat drie pagina’s 

DE SINT IS WEER ONDERWEG NAAR NEDERLAND  
De Sint is weer onderweg naar Nederland. We willen 
de Sint en zijn Pieten hartelijk ontvangen op school en 
daarom gaan we de school in een mooie 
Sinterklaassfeer brengen. We versieren op 
maandagavond 16 november om 19.00 uur met een 
aantal ouders.  
Dit jaar volgen wij met de klas het 
Sinterklaasjournaal. Dit start 
vanavond!  

Voor de kinderen van groepen 1, 2 en 3: 
Donderdagavond 26 november is het 
pyjamafeest op school. Reserveer deze datum! 
Wat we precies gaan doen, dat vertellen de 
juffen nog in de klas. Je krijgt nog een echte 

uitnodiging. We houden ook hier rekening met de RIVM maatregelen. 
Hierover wordt u op een later moment nog geïnformeerd. 
 
VAN HARTE WELKOM! 
 JUFFROUW ANNEMARIE SCHRAMA – VAN DEN AKKER 

Per 1 november 2020 mogen we juffrouw Annemarie 
Schrama welkom heten op onze school. Zij gaat het 
team versterken met ondersteuning in de flexibele 
schil (ziektevervanging), ondersteuning in Oase 1-2-
3-4 en groepsleerkracht in groep 4A op 
vrijdagochtend. Zij zal ook tijd krijgen om dans en 
drama onder de aandacht te brengen. Wij wensen 
juffrouw Annemarie een heel fijne tijd met veel 
werkplezier in Kindcentrum Dierdonk toe! 

 

 MENEER JORG VAN HAANDEL 
Eveneens is per 1 november 2020 meneer Jorg van 
Haandel voor dit schooljaar aan onze school 
benoemd. Hij gaat het team versterken met 
ondersteuning in de flexibele schil (ziektevervanging), 
ondersteuning in Oase 5-6-7-8 en groepsleerkracht in 
groep 7B op donderdag en vrijdag. Hij zal ook tijd 
krijgen om samen met juffrouw Astrid het 
Art&Design&Sience atelier onder de aandacht te 
brengen. Wij wensen meneer Jorg een heel fijne tijd  

met veel werkplezier in Kindcentrum Dierdonk toe! 
 

 JUFFROUW RENSKE SLEGERS 
Muziekdocent i.o. juffrouw Renske Slegers is vanuit 
de subsidie verlichting werkdruk per 1 november 
2020 gestart met het geven van muzieklessen aan alle 
groepen. Ook gaat zij leiding geven aan ons nieuwe 
schoolkoor. En last but not least, gaat juffrouw 
Renske ons schoolleerorkest nieuw leven inblazen. 
De kinderen hebben zich ondertussen 
al met veel enthousiasme aangemeld.  

Ma. 09-11 Start Sinterklaasjournaal  

Di. 10-11 Vergadering Medezeggenschapsraad 
Vergadering Activiteitencommissie 

Wo. 11-11  

Do. 12-11 Eerste repetitie Dierdonkschoolkoor  

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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GEBOREN! 
 

Afgelopen vrijdag 6 
november is geboren 
Menno, zoontje van 
juffrouw Marli. Wij wensen 
moeder en zoon een heel 
fijn kraambed toe! 

 
 
CORONA UPDATE 
Het Coronavirus is niet weg, dus we blijven 
waakzaam, u ook? 
Over afgelopen week valt te melden dat een 
leerling positief getest is. Deze leerling is met 
zijn gezin in quarantaine. De ouders van deze groep ontvangen vandaag 
een schrijven met verdere informatie.  
 

Herhaling van berichtgeving: 
Richtlijnen RIVM bij neusverkoudheid 
Het kabinet heeft dinsdagavond 13 oktober medegedeeld 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. 
 

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. Wanneer nodig kan uw kind gebruik maken van de kleding. 
 
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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AFSCHEID JUFFROUW JUDITH  
Vorige week woensdag was Juffrouw Judith voor de laatste keer op school, 
want nu is ze echt met pensioen en dat hebben we groots gevierd!  

 

 


