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ACTIVITEITEN RONDOM SINTERKLAAS
Alle groepen gaan leuke activiteiten doen rondom Sinterklaas.
Zo mogen alle kinderen van Kindcentrum Dierdonk op
donderdag 26 november hun schoen zetten. De
kinderen van de groepen 1 en 2 zetten hun gymschoen.
De kinderen uit de groepen 3 t/m 8 moeten hun extra
schoen dus niet vergeten mee te nemen op deze dag!
Op vrijdag 27 november gaan we samen kijken of er
ook wat in de schoen zit. De kinderen kunnen vooraf zoals gewoonlijk in
hun eigen klaslokaal verzamelen.
Groepen 1-2-3: pyjamafeest
De kinderen van de groepen 1, 2 en 3 krijgen
deze week een uitnodiging voor het
pyjamafeest. De kinderen mogen donderdag
26 november om 18.30 uur in hun pyjama op school komen. We gaan dan
samen liedjes zingen en leuke dingen doen.
Ouders/verzorgers
In verband met COVID-19 mogen we nog steeds geen
ouders in de school ontvangen. We hechten veel waarde
aan een veilig verloop van deze avond. Daarom vragen wij
alle ouders hun kinderen weg te brengen en op te halen bij
de reguliere ingang van de groepen. De groepen 1 en 2 komen binnen via
de buitendeur van hun eigen lokaal, de groepen 3 worden door de
leerkracht ontvangen onder het afdak aan de voorzijde van de school. U
kunt uw kinderen aan het einde van het pyjamafeest ook weer op
dezelfde plaatsen ophalen. De pleinen zullen extra verlicht zijn zodat we
voldoende zicht hebben op het schoolplein. De leerkrachten houden
toezicht, totdat alle kinderen zijn opgehaald door de ouders. Een kind
mag pas gaan, als de ouder in beeld is of zich gemeld heeft bij de
leerkracht. Om overmatige drukte te voorkomen, vragen wij of slechts 1
ouder het kind komt brengen en halen.
Groepen 3: kasteelbezoek
Helaas gaat het bezoek aan het Kasteel van Sinterklaas dit jaar niet door.
Groepen 5 t/m 8: surprise
De leerlingen van groep 5 t/m 8 zijn op dit moment
waarschijnlijk al volop aan het knutselen. Want op
vrijdag 4 december gaan ze gezellig in de klas
elkaars surprise uitpakken. Dat wordt weer
genieten samen!
Binnen de maatregelen omtrent COVID-19 kan het
maken van een surprise gewoon doorgaan. Met als
aantekening daarbij: Snoep dat je in een surprise
(zou) verwerken moet apart verpakt worden!
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SCHIMMELS KWEKEN IN DE KLAS
Hallo dit is de nieuwsbrief van 16 november.
wij zijn Jesslyn en Jada en wij hebben gewerkt met de
schimmels.
We hebben dingen in een paar potjes gedaan
en dat was: brood kaas blaatjes de inhoud van het thee
zakje en nog kipfilet.
En we hadden een schema. daar moesten we elke week
opschrijven hoe het er uit zag. Het brood was groen en
wit. De kipfilet was wit met zwarte puntjes. Met de
blaatjes is er niks gebeurt. De kaas werd heel groen en
witte stippen. De inhoud van het thee zakje was donker
groen en er zatten witte puntjes op.
En dit was de nieuwsbrief van 5a.
Jesslyn & Jada, groep 5A
AANKONDIGING AUTOMATISCHE INCASSO
VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE
Zoals gemeld in de Basisschool App – Formulieren – Doorlopende
machtiging zullen wij u vooraf inlichten over de komende automatische
incasso.
Op 25 november 2020 wordt de Vrijwillige Ouderbijdrage per
kind zijnde 16 euro van uw bankrekening afgeschreven voor de
groepen 1 tot en met 8. Van dit bedrag worden alle niet
gesubsidieerde uitgaven per schooljaar betaald.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u terecht bij de
penningmeester van de Activiteitencommissie mevr. Gabriëlla van Gelder,
activiteitencommissie@dierdonkschool.nl
CORONA UPDATE
Het Coronavirus is niet weg, dus we blijven waakzaam, u ook?
Over afgelopen week valt te melden dat twee leerkrachten met
verkoudheidsklachten zijn getest. Gelukkig was het resultaat negatief en
konden zij weer aan het werk.
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.
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MET BUITENSPELEN VOLDOENDE TOEZICHT EN BINNEN EXTRA HANDEN
Door een aantal keren per week in de organisatie wat accenten te
verleggen in de kleutergroepen, kunnen we met een leerkracht en drie
studenten veilig en onder toezicht buiten blijven spelen, waardoor er
daardoor in de andere groep twee leerkrachten les kunnen geven. Dat
biedt voor de kinderen extra hulp en voor de leerkracht enige
werkdrukverlichting en een laagdrempelige mogelijkheid tot
samenwerking.

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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