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Bijzonderheden deze lesweek:
Ma 04-01 Onderwijs op afstand
Groepen 1-2 d.m.v. de bingokaart en YouTube filmpjes
Groepen 3 via de planning en YouTube filmpjes
Groepen 4-5-6-7-8 volgen de digitale lesdag
Noodopvang onder lestijd voor kinderen van ouders met
vitale beroepen
Di. 05-01 Idem
Wo. 06-01 Idem
Do. 07-01 Idem
Vr. 08-01 Idem
Bijzonderheden volgende lesweek:
Ma 11-01 Onderwijs op afstand
Groepen 1-2 d.m.v. de bingokaart en YouTube filmpjes
Groepen 3 via de planning en YouTube filmpjes
Groepen 4-5-6-7-8 volgen de digitale lesdag
Noodopvang onder lestijd voor kinderen van ouders met
vitale beroepen
Planning voor kind-oudergesprekken voor grote gezinnen
Di. 12-01 Idem
Planning voor kind-oudergesprekken voor alle gezinnen
Wo. 13-01 Idem
Do. 14-01 Idem
Vr. 15-01 Idem
Deze nieuwsbrief bevat vijf pagina’s
HET TEAM VAN KINDCENTRUM DIERDONK WENST IEDEREEN

ONDERWIJS OP AFSTAND
Na de testfase voor de kerstvakantie gaan we vandaag verder met
Onderwijs op afstand. Voor ons team een hele puzzel, maar wij weten ook
dat het voor u thuis improviseren en behoorlijk aanpoten zal zijn. Met
vallen en opstaan hopen we samen met u ouders, de kinderen in deze tijd
toch zo goed mogelijk van onderwijs te kunnen voorzien.
Van maandag 4 januari tot maandag 18 januari 2021
We zullen proberen vanaf vandaag maandag 4 januari 2021 de
schooldagen voor de groepen 4-5-6-7-8 zoveel mogelijk thuis na te
bootsen. Dat wil zeggen om 08.30 uur starten, het ochtendprogramma tot
12.00 uur. Tot 13.00 uur lunchtijd, van 13.00 tot 15.00 uur het
middagprogramma. Dit klinkt ambitieus, maar daar zit wel onze uitdaging.
Wij vinden dat onze kinderen recht hebben op zoveel en zo goed mogelijk
onderwijs. U begrijpt dat we ook zeer beperkt zijn in onze mogelijkheden
met Onderwijs op afstand. Zoals gezegd we proberen de schooldagen
thuis zo goed mogelijk na te bootsen. Echter we missen de inzet van onze
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Oase en dus zal Onderwijs op afstand voornamelijk klassikaal zijn. Waarbij
er afwisseling zal zijn voor instructie, voor verwerking met of zonder
Chromebook, voor verwerking op papier, voor creatieve verwerking, voor
pauze en buiten een frisse neus halen.
Voor kinderen met een eigen leerlijn zijn er oplossingen. Heeft u vragen,
dan kunt u contact opnemen met de groepsleerkracht.
Hoe starten we weer op maandag 4 januari?
We testen alle digitale verbindingen met de kinderen. We controleren of
we ieder kind kunnen bereiken. We starten zoals gebruikelijk om 08.30
uur met een “kringgesprek”. Met de nadruk op de nieuwe situatie en de
noodzakelijke afspraken. Even checken, is iedereen aanwezig en hoe
zitten we erbij? Hoe waren de afgelopen weken in de Kerstvakantie?
Wat betekent dit voor mijn kind(-eren)?
Voor de groepen 4-5-6-7-8 kunnen we via het Chromebook makkelijker
communiceren, dan voor de groepen 1-2-3 die niet over een eigen device
beschikken en daarin nog niet geoefend zijn.
Schermtijd – het is niet de bedoeling van onderwijs op afstand, dat we de
hele dag achter de computer gaan zitten. Dat is voor volwassenen niet
goed en zeker niet goed voor kinderen. We zullen dan ook
vanzelfsprekend een afwisseling aanbrengen in activiteiten voor het
lesprogramma.
Werkplek – is het mogelijk om kinderen hun “eigen werkplek” in huis te
geven? En kan een koptelefoon helpen om je te concentreren?
Worden de kinderen van de groepen 1-2-3 niet vergeten?
Nee, vanzelfsprekend zorgen we weer net zoals in maart 2020 dat onze
jongste kinderen op hun niveau weer onderwijs krijgen op afstand. De
leerkrachten zullen weer YouTube instructie- en voorlichtingsfilmpjes
maken. De kleuters krijgen wekelijks een bingokaart, die wordt per mail
door de groepsleerkracht toegezonden met bijbehorende uitleg. De
kinderen uit de groepen 3 krijgen een planning en werk/opdrachten mee
naar huis, die ouders samen met hun kind kunnen maken.
Heeft u vragen?
Mail deze naar dierdonk@dierdonkschool.nl wij zullen uw vragen
verzamelen, behandelen en in een extra nieuwsbrief aan u
beantwoorden.
CORONA UPDATE
Het Coronavirus is niet weg, dus we blijven waakzaam, u ook?
In de afgelopen kerstvakantie zijn vier teamleden (geen
groepsleerkrachten) helaas positief getest. Zij zijn in de verplichte
quarantaine gegaan en zullen hun werkzaamheden weer oppakken, zodra
de quarantaineperiode om is en zij klachtenvrij zijn. Via bron- en
contactonderzoek door de GGD bleek dat de bron van alle vier de
medewerkers niet werd gerelateerd aan school, maar aan
omstandigheden in de thuissituatie.
OMT advies
Graag willen wij u informeren over het OMT advies dat afgelopen dagen is
uitgebracht. Het wordt volstrekt duidelijk dat het besluit om tot 18 januari
de scholen te sluiten onverminderd van kracht blijft, met alle afspraken
die daaromtrent waren vastgelegd. Ook de afspraken rond het opvangen
van kwetsbare leerlingen en de kinderen van ouders uit cruciale beroepen
blijft dus ongewijzigd.
• Het is wél zo dat het testbeleid, waar eerst behoudend mee om werd
gegaan voor kinderen onder de 12 jaar, nu wordt verbreed. Alle
kinderen met klachten komen er nu voor in aanmerking om getest te
worden bij klachten!
• Uiteraard blijven de maatregelen zoals het thuisblijven bij klachten,
DUS OOK VOOR KINDEREN VAN DE NOODOPVANG!, afstand houden
en hygiëne maatregelen ook onverkort van kracht.
• Ouders/verzorgers mogen het schoolgebouw tot 18 januari niet
binnentreden.
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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NOODOPVANG VOOR OUDERS MET VITALE BEROEPEN
Kindcentrum Dierdonk is klaar voor de opvang van kinderen van ouders
met vitale beroepen.
Wanneer maak ik aanspraak op deze opvang?
➢ Wanneer één of beide ouders werkzaam zijn in de vitale sector.
Voor een omschrijving zie
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-enonderwijs/cruciale-beroepen
Aanmelding
voor
deze
opvang
kan
wekelijks
via
administratie@dierdonkschool.nl onder vermelding van onderwerp
"Werkzaam in vitale sector".
Daar vult u in.
Naam ouder:
Naam kind(eren) en groep(en):
Telefoonnummer:
Werkzame sector(en):
Noodzakelijke dag(en) van opvang komende lesweek 4 tot en 8 januari
tijdens lesuren
Maandag 4 januari
Dinsdag 5 januari
Woensdag 6 januari
Donderdag 7 januari
Vrijdag 8 januari
Noodzakelijke dag(en) van opvang komende lesweek 11 tot en 15
januari tijdens lesuren
Maandag 11 januari
Dinsdag 12 januari
Woensdag 13 januari
Donderdag 14 januari
Vrijdag 15 januari
Voor noodopvang voor en na schooltijd dient u contact op te nemen
met de Kinderopvangorganisatie.
PORTFOLIO EN DE BIJBEHORENDE KIND-OUDERGESPREKKEN
Het portfolio van uw kind(-eren) wordt in januari aan
uw
kind(-eren)
meegegeven.
De
kindoudergesprekken starten vanaf 18 januari. U
ontvangt hiervoor een uitnodiging van de leerkracht.
In verband met de adviesgesprekken Voortgezet
Onderwijs beginnen de leerkrachten van de groepen 8 ook deze week met
de digitale kind-oudergesprekken.
Vanaf maandag 11 januari
na 18.00 uur kunnen ouders
van grote gezinnen (drie
kinderen of meer) via de
BasisschoolApp
hun
voorkeur aangeven.
Vanaf dinsdag 12 januari
na 18.00 uur kunnen alle
gezinnen zich inschrijven
voor het kind-oudergesprek.

VANAF VANDAAG 4 JANUARI START KINDCENTRUM DIERDONK MET
VOORSCHOOLSE OPVANG (VSO) IN DE DEPENDANCE
DIT GELDT OOK VOOR DE NOODOPVANG!
Doordat we dit schooljaar gestart zijn als Kindcentrum,
kunnen we deze overgang zo natuurlijk mogelijk laten
verlopen. De VSO is vanaf vandaag maandag 4 januari
onderdeel van de buitenschoolse opvang van
Kindcentrum Dierdonk. Een aantal dingen zullen er
Wel VSO
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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, 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
BUITENSCHOOLSE OPVANG KINDCENTRUM DIERDONK
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.

SCHRIJF JE IN VOOR DE WORKSHOPS BIJ KINDCENTRUM DIERDONK
We beginnen het nieuwe kalenderjaar goed! Doordat we vanaf nu samen
met Korein kinderopvang een Kindcentrum vormen voor kinderen van 2
t/m 13 jaar, biedt dit veel mogelijkheden voor een extra aanbod. Zo gaan
we in januari starten met workshops na schooltijd in de dependance! Drie
workshops, voor alle leeftijden iets leuks.
Voor kinderen uit de onderbouw (groep 1 t/m 4) is er de mogelijkheid om
deel te nemen aan de workshop Streetbeats! Meer informatie over de
workshop Streetbeats? Kijk op www.korein.nl/streetbeats
Kinderen uit de bovenbouw (groep 5 t/m 8) kunnen deelnemen aan de
workshop Vloggen. Meer informatie over de workshop Vloggen? Kijk op
www.korein.nl/vloggen
Alle kinderen kunnen zich inschrijven voor de workshops, hiervoor hoef je
geen gebruik te maken van de BSO van Kindcentrum Dierdonk. De
workshops zijn dus toegankelijk voor alle kinderen. Wij hebben er al heel
veel zin in, jullie ook?
Ook start in januari een workshop speciaal voor peuters en ouders. Later
volgt meer informatie over deze workshop.
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Meer informatie nodig over de workshops? Bel met locatiemanager Eva
Verrijt, 06 50 19 36 18 of mail naar e.verrijt@korein.nl
of
dierdonk@korein.nl

Nieuwsbrief voor ouders blz. – 5 –

