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KERSTMIS IN KINDCENTRUM DIERDONK  
Terwijl de laatste pepernoten opgesnoept worden, gaan wij 
op school verder met de voorbereidingen van het aanstaande 
Kerstfeest. Met behulp van stagiaires wordt de school weer 
sfeervol ingericht. Vanwege de huidige maatregelen omtrent 
Covid-19, kunnen we dit jaar helaas geen gebruikmaken van ouderhulp. 
 

KERSTAVOND IN PLAATS VAN KERSTDINER  
De kerstavond vindt plaats op woensdagavond  
16 december van 18.30 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(-eren). 
De deuren van de school openen om 18.20 uur. Vanaf dat moment zijn 
de kinderen welkom om via de gebruikelijke ingangen de school te 
betreden. Om 18.30 uur gaan we in de klassen van start met het feestelijk 
programma. Om 19.30 uur kunt u uw kind(eren) komen ophalen. De 
leerkrachten komen met de kinderen naar buiten via de gebruikelijke 
uitgangen. We vragen de kinderen een seintje te geven aan de leerkracht 
wanneer ze hun ouder/ verzorger gezien hebben. Op deze manier houden 
we het overzicht en kunnen de kinderen veilig naar huis. 
Let op! De kinderen van de groepen 1 en 2 mogen al om 19.20 uur 
buiten bij de eigen klas opgehaald worden. Houd 1,5 meter afstand aub! 
Vriendelijk verzoek om in verband met de drukte per gezin één 
ouder/verzorger het (de) kind(-eren) op te laten halen. 
 

KERSTVIERINGEN  
Op vrijdagochtend 18 december zijn de jaarlijkse Kerstvieringen. 
Het Kerstthema voor alle groepen is “Verlichten!”. Tijdens de 
vieringen staan we ook stil bij het goede doel. 
 

HET GOEDE DOEL  
Elk jaar zet de school zich in voor een aantal Goede doelen. 
Het thema van Kerstmis is dit jaar “Verlichten”.  De kinderen 
krijgen een kaarsje, maken een tekening en overhandigen 
dit aan een ouder iemand uit de omgeving, die in deze 

donkere tijd een lichtje kan gebruiken. Wie kan er in deze tijd nou geen 
lichtje gebruiken? De kinderen kiezen zelf iemand in de straat, in de wijk 
of in de familie- en kennissenkring aan wie ze een lichtje willen schenken.  
 

KERSTWENSEN  
Kerstmis is een mooie gelegenheid om goede wensen naar 
elkaar uit te spreken. Om treurige gezichtjes te voorkomen, 
is de afspraak gemaakt dat er op school géén Kerstkaarten 
worden uitgedeeld. Wij hopen op uw begrip. 
 

Ma 07-12 De kinderen mogen een Sinterklaascadeau meenemen  

Di. 08-12 Vergadering Activiteitencommissie 

Wo. 09-12 Gevonden voorwerpen worden onder het afdak uitgestald 

Do. 10-12 Vergadering Medezeggenschapsraad  

Vr. 11-12   

http://www.dierdonkschool.nl/
http://www.korein.nl/dierdonk


Nieuwsbrief voor ouders  blz. – 2 – 

 
 
 

GEMEENTE HELMOND DWINGT SCHOOL OM TE STOPPEN MET VSO 
Afgelopen week kregen wij het bericht van de Gemeente 
Helmond dat onze huidige voorschoolse opvang voor 
ingang van het nieuwe kalenderjaar moet stoppen. 
Omdat wij als school geen Landelijk Registratienummer 
Kinderopvang hebben, wordt dit door de Gemeente 
beschouwd als illegale kinderopvang. Dit geldt overigens 
niet voor de tussen-schoolse opvang. Met op straffe van 
een boete van 20.500 euro worden we nu gedwongen 
om voor 31 december te stoppen met het aanbieden van deze 
voorschoolse opvang. Inmiddels hebben wij Kinderdagverblijf De 

Bereboot op de hoogte gebracht van deze actuele ontwikkeling. 
 

VANAF 4 JANUARI START KINDCENTRUM DIERDONK MET 
VOORSCHOOLSE OPVANG (VSO) IN DE DEPENDANCE 
Doordat we dit schooljaar gestart zijn als 
Kindcentrum, kunnen we deze overgang zo 
natuurlijk mogelijk laten verlopen. De vso is vanaf 
maandag 4 januari onderdeel van de 
buitenschoolse opvang van Kindcentrum 
Dierdonk. Een aantal dingen zullen er veranderen, 
maar ook zullen er dingen hetzelfde blijven.  
Wat blijft hetzelfde?: 

• Vertrouwde en veilige omgeving 
• Alles op één plek: Kindcentrum Dierdonk 
• Vanaf 7.30 uur welkom op school  

Wat verandert er precies?: 
• Mogelijkheid tot ontbijten op school 
• Ingang van de vso is in de dependance  
• Vso volgens Wet Kinderopvang 

 

Vertrek je altijd in alle haast naar school in de ochtend en wil jij liever 
rustig opstarten? Vanaf 7.30 uur ben je welkom op de vso van 
Kindcentrum Dierdonk. Heb je nog niet ontbeten? Geen probleem, eet 
gezellig een boterham met ons mee. Wij zorgen voor het ontbijt, zit 
gewoon bij de prijs inbegrepen. Samen ontbijten we en starten we de dag 
op. Daarna is er nog tijd om even te spelen, je mag zelf kiezen wat je gaat 
doen. Nog even spelen op het podium of bouw jij liever voor school eerst 
nog een kasteel of lees je liever rustig een boekje? Dit en nog veel meer 
mogelijkheden. 

Schrijf je direct in voor de vso in het nieuwe jaar, zodat je zeker bent van 
een plekje!  
Wil je liever eerst een kijkje nemen bij de nieuwe vso? Dat kan, maak 
direct een afspraak voor een gratis en vrijblijvende rondleiding. Meer 
informatie nodig? Op de website van Korein staat alle informatie, zoals 
het LRK-nummer, openingstijden, tarieven en andere mogelijke 
informatie. Scan de qr-code of ga naar www.korein.nl/dierdonk  
 

Voor vragen over de vso kun je ook altijd contact opnemen 
met Eva Verrijt, locatiemanager opvang Kindcentrum 
Dierdonk. Telefonisch bereikbaar op 06 50 19 36 18 of via 
de mail e.verrijt@korein.nl. 

Geen VSO 

Wel VSO 

http://www.korein.nl/dierdonk
mailto:e.verrijt@korein.nl
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BUITENSCHOOLSE OPVANG KINDCENTRUM DIERDONK 
De eerste kinderen hebben zich aangemeld! 
De verbouwing in de dependance is klaar. De nieuwe peuterspeelzaal en 
peuterdagopvang groep gaan 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.  
 

 
 

VOORSCHOOLSE OPVANG KDV DE BEREBOOT 
Vanaf 4 januari gaat Kinderdagverblijf De Bereboot 
zelf weer VSO aanbieden op onze locatie. Voor de 
kinderen die een BSO 52 weken pakket afnemen bij 
De Bereboot, blijft de Voorschoolse Opvang, zoals 
eerder gecommuniceerd gratis. Ook voor de andere 
pakketten geldt dat uw kind, tegen betaling kan aansluiten bij onze VSO. 
Natuurlijk zijn ook de kinderen die nog geen opvang afnemen bij De 
Bereboot van harte welkom bij de VSO en BSO. De Pedagogisch 
Medewerkers maken er voor schooltijd wat gezelligs van en brengen de 
kinderen op tijd naar Basisschool Dierdonk. 
Wilt u uw kind(eren) aanmelden of meer informatie kunt u contact 
opnemen met: 0492-475009 (tussen 8.30 en 13.00 uur). 

http://www.korein.nl/dierdonk
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ROTS EN WATER  
Afgelopen woensdag was het zover: de 
laatste rots & water les waarbij we het 
plankje door gingen slaan!  
De kinderen hebben het doel dat ze tijdens 
de lessen hebben bereikt op het plankje 
geschreven en daarna hebben ze het plankje 
doorgeslagen. Het bracht wat spanning met 
zich mee maar het is iedereen gelukt!  
De kinderen waren erg trots en wij zijn ook 
erg trots op ze! 

 

GEVONDEN VOORWERPEN 
In de afgelopen periode vanaf de zomervakantie 
zijn er weer tientallen kledingstukken, 
broodtrommels, lunchbekers, kettinkjes, enz. op 
school gevonden. Aanstaande woensdag 9 december liggen onder het 
afdak van het hoofdgebouw de gevonden voorwerpen van de afgelopen 
periode uitgestald. Is uw kind in de afgelopen tijd iets op school verloren? 
U wordt van harte uitgenodigd om woensdag tussen 11.45 uur en 12.45 
uur een kijkje te komen nemen.  
Op woensdag 16 december zullen we dit nog een keer 
herhalen. 
Attentie: Alle spullen die ná 16 december niet zijn 
opgehaald, worden geschonken aan een goed doel. 

 
 
 
 
 
 
 
 

KERSTVAKANTIE 
Vanaf vrijdag 18 december om  
12.00 uur start de 
kerstvakantie en duurt tot en 
met vrijdag 1 januari. Op 
maandag 4 januari 2021 
hopen we alle  kinderen weer 
gezond en wel op school terug 
te zien. 
 

CORONA UPDATE 
Het Coronavirus is niet weg, dus we blijven waakzaam, u ook? 
Over afgelopen week valt te melden dat vier 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: 
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• 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. 
 

 
 

 


