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Bijzonderheden deze lesweek: 
 

Ma 18-01  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 
Kind-ouder ontwikkelgesprekken 

Di. 19-01  Idem  

Wo. 20-01  Idem 

Do. 21-01  Idem  

Vr. 22-01  Idem 
 

Bijzonderheden volgende lesweek: 
 

Ma 25-01  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 
Kind-ouder ontwikkelgesprekken 

Di. 26-01  Idem  

Wo. 27-01  Idem 

Do.  28-01  Idem  

Vr. 29-01  Idem 
 

Deze nieuwsbrief bevat drie pagina’s 
 

Zondag 17 januari 2021 – laatste nieuws 

BASISSCHOLEN EN KINDEROPVANG BLIJVEN DICHT TOT 8 FEBRUARI 
De basisscholen en de kinderopvangcentra blijven dicht tot 8 februari, 
en gaan dus niet eerder open. Dat heeft het kabinet zondag 
bekendgemaakt. Het Outbreak Management Team (OMT) adviseerde 
tegen de vervroegde opening, omdat de huidige situatie het niet toelaat. 
Dat advies wordt overgenomen.  
Dit is een grote teleurstelling voor de kinderen, voor de ouders, voor de 
leerkrachten en de medewerkers van de kinderopvang, maar ook voor 
ons als kabinet zegt minister Arie Slob bij aanvang van het Catshuisoverleg 
vandaag.  
Het kabinet kondigde begin deze week een verlenging van de lockdown af 
tot 9 februari, maar hoopte dat het fysieke basisonderwijs vanaf 25 
januari weer doorgang zou kunnen vinden. Daarmee zou een verdere 
leerachterstand bij kwetsbare leerlingen worden voorkomen.  
Demissionair minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) noemt 
het besluit ‘onvermijdelijk’. ,,Ik realiseer me dat dit voor ouders, leraren 
en leerlingen een klap is. Je kinderen helpen met school terwijl je tegelijk 
je werk moet doen, is ontzettend zwaar.’’  
,,We volgen hiermee het OMT-advies’’, zegt Slob. ,,En de reden is dat er 
onderzoek is gedaan naar de werking van de Britse variant in relatie tot 
kinderen. De eerste uitkomsten van die onderzoeken zijn dat kinderen 
niet ontvankelijker of besmettelijker lijken dan bij de oude variant, maar 
het aantal besmettingen is nog altijd erg hoog in ons land, en daar komt 
nog bij dat - los van kinderen - er veel onzeker is over de werking van de 
Britse variant.’’ 
De noodopvang blijft wel open voor kwetsbare kinderen en voor kinderen 
wiens ouders een cruciaal beroep hebben. De kinderopvang is volgens 
Slob bereid om daarbij te helpen. ,,Dat gaan we zo snel mogelijk 
organiseren.”  
Premier Mark Rutte zei tijdens de persconferentie vorige week al dat 
heropening een prioriteit is, mits de besmettingscijfers het zouden 
toelaten. Zondag is tijdens het overleg tussen de betrokken ministers en 
deskundigen op het Catshuis besloten dat de situatie nog te nijpend is.  
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ONDERWIJS OP AFSTAND 
In de tweede week onderwijs op afstand hopen we weer samen met u 
ouders, de kinderen weer zo goed mogelijk van onderwijs te voorzien. 
 

Thuisonderwijs op Kindcentrum Dierdonk 
We starten om 08.30 uur het 
ochtendprogramma tot 12.00 uur. Daarna 
tot 13.00 uur lunchtijd. Van 13.00 tot 15.00 
uur het middagprogramma.  
 

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 
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. 

 

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 kind-
oudergesprekken starten vanaf 18 
januari. U ontvangt hiervoor een 

uitnodiging van de leerkracht.  
 

Vanaf deze week vindt het kind-oudergesprek plaats 
waarbij ook het kindontwikkelportfolio zal worden 
besproken.  
Vanwege de huidige lockdown vraagt het om enige aanpassingen voor 
wat betreft de overdracht. 
De kinderen van de groepen 5-6-7 worden door de leerkracht persoonlijk 
uitgenodigd om de tas met het portfolio op school op te komen halen. 
De portfolio’s van de kinderen van de 
groepen 1-2-3-4 kunnen door de 
ouder/verzorger worden opgehaald, onder 
het afdak van de school. Daar zullen de 
portfolio’s per dag op een tafel worden 
uitgestald. U ontvangt hiervoor een 
uitnodiging. 
 

CARNAVAL  
Gezien de aanhoudende coronamaatregelen 
hebben wij besloten om het carnavalsfeest te 
verzetten naar een later moment, waarop we wel 
veilig feest kunnen vieren. Vrijdag 12 februari zal 
dus een gewone lesochtend zijn.  
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NOODOPVANG VOOR OUDERS MET VITALE BEROEPEN                                             

Wat betekent noodopvang voor ouders met cruciale beroepen?  
Hiervoor wijzen wij u zeer dringend op het uitgangspunt van de 
regeling noodopvang van de Rijksoverheid:  
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-
scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/cruciale-beroepen 
 

1 ouder in het gezin met een cruciaal beroep  
Heeft 1 ouder/verzorger in uw gezin met 2 ouders/verzorgers, een cruciaal 
beroep? Dan wordt er van u verwacht om zelf de kinderen zoveel 
mogelijk op te vangen. Wanneer u echt alle mogelijkheden zelf en in uw 
omgeving heeft geprobeerd en het lukt helemaal niet de kinderen zelf of 
door anderen op te vangen, dan kunt u de kinderen naar de noodopvang 
brengen.”  
  

Natuurlijk begrijpen wij dat de impact groot is op 
het gezinsleven in deze tweede lockdown. Maar die 
last dienen we solidair met z’n allen te dragen.   
 
 

Het woord ‘noodopvang’ maakt echter duidelijk, dat deze opvang alleen 
bedoeld is voor wanneer het echt niet anders kan!   
U bent in grote nood!  
  

Om voor komende week de organisatie tijdig en goed voor te bereiden 
vragen wij u vrijdag 22 januari vóór 12.00 uur de opvang aan te vragen en 
dus wel met inachtneming van de voornoemde 
spelregels!  
 

Aanmelden  doet u via: 
administratie@dierdonkschool.nl onder vermelding van 
onderwerp "Werkzaam in cruciale sector".  
  

Daar vult u in.  
Naam ouder:  
Naam kind(eren) en groep(en):  
Telefoonnummer:  
Werkzame cruciale sector(en):  
  

Noodzakelijke dag(en) van opvang komende lesweek 25 tot en 29 januari tijdens 
lesuren  
Maandag 25 januari   
Dinsdag 26 januari  
Woensdag 27 januari  
Donderdag 28 januari  
Vrijdag 29 januari  
 

Voor noodopvang voor en na schooltijd dient u contact op te nemen 
met de Kinderopvangorganisatie.  
 

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking en begrip.  
 

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 8 februari 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 8 februari 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.  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/cruciale-beroepen
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