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
30 november 2020
jaargang 25 nummer 14

Bijzonderheden deze lesweek:
Ma. 30-11
Di. 01-12
Wo. 02-12
Do. 03-12
Vr. 04-12 Hij komt, hij komt…….
Bijzonderheden volgende lesweek:
Ma 07-12 De kinderen mogen een Sinterklaascadeau meenemen
Di. 08-12 Vergadering Activiteitencommissie
Wo. 09-12
Do. 10-12 Vergadering medezeggenschapsraad
Vr. 11-12
Deze nieuwsbrief bevat vijf pagina’s
HIJ KOMT, HIJ KOMT……
Vrijdag 4 december a.s. verwachten
wij dat Sint Nicolaas en zijn Pieten
onze school komen bezoeken.
De groepen 1 t/m 4 zullen de Sint en
zijn Pieten binnen in de gang
ontvangen.
Na
aankomst
wordt
het
verjaardagsfeest van de Sint in de
aula gevierd. Op dit moment zijn alle
kinderen druk bezig met het
instuderen van liedjes, versjes en dansjes om de Sint te vermaken. Het
feest zal dan ook zeer zeker een succes worden.
Op maandag 7 december mag ieder kind iets meenemen dat hij of zij van
Sinterklaas heeft gekregen. Let op dat er geen kleine dingen verloren
kunnen gaan en voorzie het speelgoed van naam.
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 verwerkt moet voorverpakt zijn!

KERSTMIS OP BASISSCHOOL DIERDONK
Terwijl we in Kindcentrum Dierdonk nog volop in
Sinterklaassferen zijn, zijn de voorbereidingen voor kerst al
in volle gang.
Vanwege de huidige maatregelen omtrent Covid-19, zal kerst in
Kindcentrum Dierdonk er iets anders uitzien dan u van ons gewend bent.
Zo zal het kerstdiner in aangepaste vorm plaatsvinden en kunnen we dit
jaar helaas geen gebruik maken van ouderhulp. (zie info hieronder)
KERSTSFEER
Met behulp van de activiteitencommissie, leerkrachten en
studenten wordt de school weer sfeervol ingericht. Dit jaar
zullen wij geen gebruik maken van hulpouders.
KERSTAVOND I.P.V. KERSTDINER
De kerstavond vindt plaats op woensdagavond 16 december van 18.30
uur tot 19.30 uur. Dit schooljaar krijgt deze avond
een andere invulling dan dat we vanuit voorgaande
jaren gewend zijn. De nadruk zal liggen op het
gezellig samenzijn met de klas en de leerkracht(en).
Wij zullen als school zorgen voor kleine hapjes.
Met het oog hierop is het raadzaam om vooraf thuis
een (kleine) maaltijd te nuttigen met uw kind.
Verdere informatie over kerst in Kindcentrum
Dierdonk en deze kerstavond volgt nog.
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CORONA UPDATE
Het Coronavirus is niet weg, dus we blijven waakzaam, u ook?
Over afgelopen week valt te melden dat twee teamleden met
verkoudheidsklachten zijn getest. Gelukkig was het resultaat negatief en
kunnen 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.

PYJAMAFEEST GROEPEN 1-2-3
Afgelopen week mochten de
kinderen van de groepen 1, 2 en 3
’s avonds in hun pyjama op school
komen. Wij zongen samen liedjes
en deden leuke dingen. Een hele
belevenis voor groot en klein…..

Nieuwsbrief voor ouders blz. – 2 –

KINDCENTRUM DIERDONK
De eerste kinderen hebben zich aangemeld!
Nog een week en dan is de verbouwing helemaal klaar in de dependance.
De nieuwe peuterspeelzaal en peuterdagopvang groep gaan dan officieel
starten. De buitenschoolse opvang van Kindcentrum Dierdonk is al open
vanaf 1 november. De eerste kinderen hebben zich aangemeld.
Bij Kindcentrum Dierdonk vinden we het belangrijk dat kinderen vrije tijd
ervaren tijdens de opvanguren. Zelf beslissingen maken in een veilige en
vertrouwde omgeving. Het fundament van de opvang is de veilige en
vertrouwde omgeving van school. Duidelijk zichtbaar bij zowel de
peutergroep als bij de bso is dat kinderen zelf mogen kiezen. Genoeg
mogelijkheden om te spelen, ontdekken en op avontuur te gaan. Er zijn
meerdere ruimtes waar kinderen mogen spelen. Zo hebben de bso
kinderen een eigen keuken en een creatieve ruimte waar mogelijkheden
zijn voor dans, theater, muziek en kunst, waar zij hun eigen decor kunnen
vormgeven. Natuurlijk gaan we ook naar buiten. Buiten spelen op het
schoolplein of we gaan spelen in de wijk of in het bos. We spelen in op de
behoefte van jouw kind. Daarnaast is er een nauwe samenwerking met
onderwijs. Waarin we samen als pedagogisch professionals jouw kind in
beeld hebben en er zijn. Elke dag weer.
Wil je een kijkje komen nemen bij de peuterspeelzaal, de
peuterdagopvang of de buitenschoolse opvang van Kindcentrum
Dierdonk? Dat kan, maak direct een afspraak voor een rondleiding via de
website www.korein.nl/dierdonk of bel met de locatiemanager Eva
Verrijt, 06 50 19 36 18 en kom spelen bij Kindcentrum Dierdonk.
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VEILIG NAAR SCHOOL
[ingezonden]
Drukte bij basisscholen bij het brengen en halen van
kinderen is een veelgehoord probleem. En dat terwijl
je juist verwacht dat het in de omgeving van scholen, waar altijd veel
kinderen zijn, veilig is. Uit onderzoek van Geodienst RUG en RTL blijkt dat
er in drie jaar tijd 10.000 verkeersongelukken gebeurden rondom scholen
(in de periode 2014-2017).
Regelmatig worden wij ook door ouders gewezen op onveilige
verkeerssituaties rondom school. Vaak zijn (verkeerd geparkeerde) auto’s
hiervan de oorzaak. Nu het later licht en eerder donker wordt en we vaker
te maken krijgen met neerslag, is de neiging vaak om sneller de auto te
pakken. Uit ervaring blijkt dat dit zorgt voor meer gevaarlijke
verkeerssituaties.
Wist u dat kinderen het véél leuker vinden om lopend of met de fiets naar
school te gaan?
Ook is dit voor iedereen veiliger én gezonder!!
Hoe draagt u bij aan een verkeersveilige schoolomgeving?
- Spreek af op welke dagen jullie lopend of met de fiets naar school
willen gaan;
- Toch met de auto naar school? Parkeer verderop en loop een stukje;
- Parkeer waar het mag en waar je kind veilig kan uitstappen;
- Veel samen oefenen helpt je kind naar zelfstandige
verkeersdeelname;
- Bespreek onderwerpen als ‘smartphone en verkeer’ en ‘groepsdruk en
verkeer’ (voornamelijk in de bovenbouw).
Kijk voor tips en meer informatie op: vvn.nl/veilige-schoolomgeving of
vvn.nl/kinderen-in-het-verkeer
Kinderen zijn kwetsbaar!
Wist u dat:
… kinderen niet alles wat zij leren direct foutloos kunnen toepassen?
… kinderen leren door anderen te imiteren?
… kinderen geluiden niet goed kunnen lokaliseren?
… kinderen bovengemiddeld impulsief zijn?
… kinderen een langere reactietijd hebben dan volwassenen?
… kinderen niet alles zien?
Dit kunt u doen!
1. Wees extra oplettend en pas je snelheid aan als er kinderen in de buurt
zijn.
2. Geef kinderen de ruimte, wees duidelijk en geduldig.
3. Geef het goede voorbeeld.
4. Heb je zelf (klein)kinderen? Oefen zo vaak mogelijk met ze en laat ze
voldoende ervaring opdoen.
Meer informatie hierover vind u op:
vvn.nl/files/media/files/L10003%20Factsheet%20Kwetsbaarheid%20LR.pdf
Zorgt u samen met ons voor een veilige(re) schoolomgeving? Meedoen is
makkelijk!

Nieuwsbrief voor ouders blz. – 4 –

DE TIJDLIJN IS BESCHIKBAAR IN DE BASISSCHOOL APP
Wat is de tijdlijn?
Met de tijdlijn hebben gebruikers direct een overzicht
van alle berichten uit verschillende onderdelen!
Hiermee zien zij bijvoorbeeld nieuws-, Klassenboek- en
Persoonlijke Inbox berichten in één overzichtelijke
tijdlijn, gesorteerd op datum.
De tijdlijn is een alternatief menu, die de gebruiker van de app zelf kan
instellen.
De tijdlijn functie kunt u via de volgende stappen
inschakelen:
Open de BasisschoolApp → druk op de tandwiel
linksboven in het scherm → klik op de optie: Tijdlijn →
Schakel de tijdlijn in via de schuifknop.
OH, KOM MAAR EENS KIJKEN
[Ingezonden]
De leukste Sint lees-, kijk- en luistertips voor Sinterklaas
staan nu op www.bibliotheekhelmondpeel.nl
Met een playlist, een link naar het Sinterklaas journaal
en heel veel tips voor leuke boeken.
Veel van de Sint themaboeken zijn
op
dit
moment
natuurlijk
uitgeleend, maar een leuke tip is:
leen eens een Sint e-book.
Bijvoorbeeld het e-book van ‘Boer
Boris een paard voor Sinterklaas’.
Want wie kun je nu het beste
inschakelen als de schimmel van de trap is gevallen? Boer Boris natuurlijk!
Alle tips vind je op:
www.bibliotheekhelmondpeel.nl/sinterklaas
We wensen jullie een hele fijne sinterklaastijd!
ZAALVOETBALTOERNOOI JIBB+
[Ingezonden]
Beste voetballers en voetbalsters,
Er komt een vette voetbalactiviteit aan! Helaas kunnen we het door de
maatregelen niet organiseren zoals we gewend zijn, maar we gaan een vet event
neerzetten voor onze (zaal)voetballiefhebbers!
Het wordt een 2vs2 event, voor zowel jongens als meiden! We hebben de
doelgroepen wel aan moeten passen, die ook goed aansluit bij deze stijl van
voetballen en past binnen tijden van de zaal. Gecombineerd met de maatregelen
die gelden, zijn we tot de volgende doelgroepen en tijden gekomen.
De volgende doelgroepen kunnen zich inschrijven:
10-11 jaar // 09.30-12.00
12-13 jaar // 09.30-12.00
Jongens spelen op dinsdag 29-12-2020
Meiden spelen op woensdag 30-12-2020
Wat is belangrijk?
- Je mag inschrijven met maximaal 2 speelsters/spelers
- Elk team moet verplicht een leider of leidster hebben
- De team die spelen, blijven in de zaal waar de velden liggen
- De tribune en kleedlokalen zijn dicht
- Teams krijgen vaste plekken aangewezen wanneer ze niet spelen
- Coaches krijgen vast plekken aangewezen van waar ze mogen coachen
- Er is geen publiek toegestaan
Meer exacte informatie en protocollen om ons evenement corona proof te
houden ontvangen de deelnemers na het aanmelden.
LET OP: we kunnen dus helaas veel minder teams/deelnemers kwijt dan we
gewend zijn, dus zorg dat je snel inschrijft als je met jouw team mee wil doen.
Inschrijven kan via de BasisschoolApp! via Formulieren.
Graag bij ‘opmerkingen’ vermelden wie er in je team zit en wie je team gaat
begeleiden.
Belangrijk! Indien u deel gaat nemen aan het zaalvoetbal
gaat u namens het gehele team en begeleiding akkoord
met de algemene voorwaarden van Jibb+.
https://jibbplus.nl/algemene-voorwaarden/

Met sportieve groet,
Organisatie zaalvoetbalevent Helmond
Jibb+
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