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Bijzonderheden deze 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
18.00 uur Start inschrijving planning voor kindoudergesprekken voor grote gezinnen (3 kinderen of meer)
Di. 12-01 Idem
18.00 uur Start inschrijving planning voor kindoudergesprekken voor alle gezinnen
Vergadering Activiteitencommissie
Wo. 13-01 Idem
Do. 14-01 Idem
Vr. 15-01 Idem
12.00 uur Sluiting inschrijving kind-oudergesprekken
Bijzonderheden volgende lesweek:
Ma 18-01 Wel of geen onderwijs op afstand? (onder voorbehoud
uitkomst persconferentie kabinet)
Vergadering Medezeggenschapsraad
Start voorleesweek
Di. 19-01
Wo. 20-01
Do. 21-01 Bijeenkomst van de Leerlingenraad
Vr. 22-01 Eind voorleesweek
Deze nieuwsbrief bevat vijf pagina’s
ONDERWIJS OP AFSTAND
Ook deze week staat in het teken van de lockdown en het onderwijs op
afstand. Gezien deze vervelende situatie zullen we samen proberen er
weer het beste van te maken. Wij wensen u veel sterkte met deze
ongewone thuissituatie en hebben er alle begrip voor, wanneer niet alles
even vlotjes verloopt. Zowel u als wij kunnen niet meer doen dan ons best
en proberen de kinderen weer zo goed mogelijk van onderwijs te voorzien.
Onderwijs op afstand Kindcentrum Dierdonk
We zullen ook deze week proberen 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.
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 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.
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.
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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.
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 zijn de
leerkrachten van de groepen 8 reedsmet de
digitale kind-oudergesprekken begonnen.
Vanaf vandaag maandag 11 januari na 18.00 uur
kunnen ouders van grote gezinnen (drie kinderen
of meer) via de BasisschoolApp hun voorkeur
aangeven.
Vanaf morgen dinsdag 12 januari na 18.00 uur
kunnen alle gezinnen zich inschrijven voor het
kind-oudergesprek.
LOCKDOWN UPDATE
Hoewel de signalen al uitwijzen naar een
verlenging van de lockdown met een aantal
weken, wachten we de persconferentie van
het kabinet van aanstaande dinsdag af voor
we verdere mededelingen doen. We begrijpen
dat er nog wordt gekeken of het basisonderwijs wel of niet onder de
nieuwe lockdown zal gaan vallen. Wij zullen woensdag of uiterlijk
donderdag met een extra berichtgeving komen.
CORONA UPDATE
Het Coronavirus is niet weg, dus we blijven waakzaam, u ook?
In de afgelopen week zijn geen teamleden getest.
OMT advies
Graag willen wij u informeren over het OMT advies. In ieder geval blijft het
besluit om tot 18 januari de scholen te sluiten onverminderd van kracht,
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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THUISWERKBINGO IN GROEP 1-2
De kinderen van de groepen 1-2 zijn vorige week al flink aan de slag gegaan
met de eerste winter bingo! De kinderen mogen gedurende de week
verschillende bingo opdrachten uitvoeren. Ze zijn gaan dansen, knutselen,
bouwen, woorden met de letter K gaan zoeken en ga zo maar door. Ook
nemen de juffen elke week leuke video’s op voor de bingo. Daarnaast
bellen we elke week gezellig met de juf en een groepje kinderen.
Kijk maar eens hoe hard ze aan het werk zijn!

SCHRIJF JE IN VOOR DE WORKSHOPS BIJ KINDCENTRUM DIERDONK

Workshops Kindcentrum Dierdonk
Voor de kerstvakantie hebben we een workshopaanbod geïntroduceerd,
helaas in verband met de lockdown moeten we deze workshops uitstellen.
Vooralsnog zullen de workshops in maart starten. Peuters kunnen dan
deelnemen aan een workshop 'Muziek met het jonge kind' de onderbouw
kan een workshop 'Streetbeats' volgen en de bovenbouw kan deelnemen
aan de workshop 'Vloggen'. Meer informatie over deze workshops zal
binnenkort volgen.
Digitale rondleiding
De afgelopen maanden is er hard gewerkt in de dependance. Meerdere
lokalen zijn omgetoverd tot rijke en uitdagende speelleeromgevingen.
In verband met de maatregelen zoals deze nu gelden is een fysieke
rondleiding plannen niet haalbaar, maar daar hebben we wat op gevonden.
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Wanneer je geïnteresseerd bent in een
rondleiding of je wil gewoon een kijkje nemen
dan kunnen wij je digitaal rondleiden. We
nemen je digitaal mee in de ruimtes en zullen
ook tijd en ruimte inplannen om daarna
eventuele vragen met elkaar te bespreken.
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, bel met de locatiemanager Eva Verrijt,
06 50 19 36 18 of e.verrijt@korein.nl
en kom kijken bij Kindcentrum Dierdonk.
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