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DIT WORDT MEER DAN GEWAARDEERD, DANK U WEL!
In de afgelopen tijd kregen wij bijna dagelijks lieve mails
en kaartjes. We mochten zelfs heerlijke vlaai en
chocolaatjes ontvangen. Een tastbaar bewijs van
waardering van onze ouders in deze bijzondere tijd. Vanuit het team
worden deze gebaren zeer gewaardeerd. Het doet ons goed! Dank u wel!
Ook het voltallige team van Kindcentrum Dierdonk wil haar
complimenten uitspreken naar onze ouders en verzorgers! Het is en blijft
zeer bijzonder, dat onze leerlingen iedere ochtend weer plichtsgetrouw
gewassen en aangekleed, fris en fruitig klaarzitten achter het chromebook,
om samen met alle klasgenootjes en de juffrouw en meester de dag weer
te openen en dat vijf lesdagen per week. Hierdoor blijft de
onderwijsachterstand vanwege de lockdown beperkt.
Wij voelen met u mee! Zie het maar te rooien, zelf thuis moeten werken,
daarbij soms meerdere kinderen van diverse leeftijden de gehele dag in het
gareel houden. Wij weten zeker dat dit gaat met vallen en opstaan, met
plezier, met radeloosheid, met ups en downs. Er wordt een beroep op uw
geduld en incasseringsvermogen gedaan. Vandaar dat wij ook ieder gezin
een vlaai toewensen, helaas staat ons schoolbudget
geen 300 vlaaien toe, maar wij menen oprecht dat wij
ook uw inspanningen zien en zeer waarderen!
Complimenten!!
En natuurlijk, en misschien hadden we daarmee moeten beginnen,
verdienen onze leerlingen een heel grote duim!!
Dag in, dag uit, thuis het onderwijs volgen, maken en leren
vanachter een chromebook. Je vriendjes en
vriendinnetjes missen, geen echt contact kunnen maken.
De juf en meester alleen via het beeldscherm vragen
kunnen stellen. Wat een echte kanjers hebben we op school!
Wat hopen we allemaal van harte,
dat de lockdown snel achter de rug
mag zijn en we weer echt naar
school kunnen.
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NIEUWSFLITS GGD BRABANT ZUID-OOST
[ingezonden]
Nieuwsflits 21 januari 2021
Update: Nieuwsbrief van GGD Brabant Zuidoost.
Voor kinderen tot en met groep 8 die naar de kinderopvang of basisschool
gaan, is het testbeleid vanaf 5 januari gelijkgetrokken met dat voor
kinderen in het voortgezet onderwijs. De reden hiervoor is om beter zicht
te krijgen op de verspreiding van SARS-CoV-2 en het voorkomen van de
nieuwe zogenaamde Britse variant bij jonge kinderen.
Ouders van kinderen t/m 12 jaar worden verzocht hun kinderen met
klachten passend bij COVID-19 te laten testen om zodoende meer zicht te
krijgen op de verspreiding van het virus. Kinderen die getest worden,
blijven thuis totdat de uitslag bekend is.
Testen van kinderen jonger dan 12 jaar wordt in ieder geval dringend
geadviseerd als:
• de klachten niet (alleen) bestaan uit verkoudheidsklachten (bijv. als er
ook sprake is van hoesten, koorts en/of benauwdheid), of anderszins
ernstig ziek is,
• er een indicatie is in het kader van een bron- en contactonderzoek,
• het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek.
Klik
voor
meer
informatie
op
de
onderstaande
link.
https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen
Vooralsnog zijn de regels voor het toelaten van verkouden kinderen
ongewijzigd. Noodopvang is binnen de reguliere openingstijden van de
kinderopvang beschikbaar voor kinderen van ouders met cruciaal beroep
en voor kwetsbare kinderen, waarvan de ouders een contract hebben met
de kinderopvang. Er is onduidelijkheid ontstaan over de noodopvang en het
wel of niet toelaten van verkouden kinderen. We hebben hierover voor de
zekerheid navraag gedaan bij het ministerie van SZW. AJN Jeugdartsen
Nederland heeft dezelfde vraag aan het RIVM gesteld.
Beide partijen bevestigen dat kinderen die in contact zijn met iemand die
positief getest is (ook klasgenoten, leerkracht, leidster KDV) moeten
thuisblijven bij verkoudheidsklachten.
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.
NIEUWS VAN DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
Beste ouders,
Voor u ligt nieuws uit de medezeggenschapsraad.
Wij willen u voortaan via deze nieuwsbrief op de
hoogte houden van onderwerpen die worden
besproken in de medezeggenschapsraad. De
medezeggenschapsraad bestaat uit vier leerkrachten en vier ouders. De
vergaderingen worden bijgewoond door de directie van onze school. De
oudergeleding van de medezeggenschapraad is een weerspiegeling van de
ouders van de kinderen op Basisschool Dierdonk en vertegenwoordigt hen
in de vergaderingen. We komen ongeveer tien keer per schooljaar bij elkaar
en behandelen dan verschillende onderwerpen. Sommige onderwerpen
komen standaard iedere keer terug op de agenda of op bepaalde
momenten in het schooljaar, hierbij valt te denken aan de begroting,
vakantierooster, studiedagen, de schoolgids en nabespreking van
activiteiten zoals schoolreisjes, Sinterklaas, Kerst, pyjamafeest, etc.
Zo behandelen we ook iedere vergadering de ingekomen post. Mocht u
vragen hebben dan
kunt u een e-mail sturen naar
medezeggenschapraad@dierdonkschool.nl en dan wordt de vraag in de
eerstvolgende vergadering behandeld.
In dat kader ontvangen we de laatste tijd vragen met betrekking tot de
huidige vorm van tussen schoolse opvang (TSO), schooltijden en
continurooster. Deze signalen maken duidelijk dat dit een onderwerp is dat
leeft bij ouders en dat bespreken we graag. In onze laatste vergadering
hebben we besproken wanneer, hoe en waarom in het verleden de keuze
tot de huidige vorm van schooltijden en TSO tot stand is gekomen. Daarin
zijn toendertijd ouders bevraagd door middel van een enquête. Voor het
komende voorjaar staat er weer een enquête voor ouders op de planning.
Om tot een keuze te kunnen komen is informatievoorziening belangrijk. We
hebben gekeken hoe school ouders kan gaan voorzien van informatie
omtrent dit onderwerp.
En informatievoorziening is niet alleen met betrekking tot het
bovenstaande onderwerp belangrijk. Op Basisschool Dierdonk of eigenlijk
tegenwoordig Kindcentrum Dierdonk, maar in dit overgangsjaar gebruiken
we beide namen nog door elkaar, zijn de afgelopen jaren best wel wat
veranderingen doorgevoerd voor ouders en leerlingen. Zoals de transitie
van basisschool naar kindcentrum, maar wellicht heeft u het eerder ook
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gemerkt bij de introductie van de kind-oudergesprekken, de introductie
van de OASE of wanneer uw zoon of dochter thuis vertelt over ‘de leesmix’.
De ondertitel van de schoolgids ‘een oase van groei’ geeft de visie mooi
weer. We veranderen van traditioneel klassikaal onderwijs steeds meer
naar gepersonaliseerd leren waarin ieder kind op zijn of haar eigen niveau
kan en mag groeien en ontwikkelen. Een mooie ontwikkeling als u het mij
vraagt, maar wat ik ook op het schoolplein hoor is dat bij ouders de wens
bestaat om hier meer informatie over te krijgen en mee te worden
genomen in het proces. Dit is iets wat we ook in de medezeggenschapsraad
bespreken. Hoe kunnen we ouders nog beter laten zien wat voor een mooie
dingen er gebeuren en zich ontwikkelen achter de schoolmuren, zeker in
deze tijd met COVID-19 waarin ouders niet, zoals voorheen, vrij de school
kunnen betreden?
Naast verschillende suggesties, zoals artikelen in de nieuwsbrief of
misschien wel een vlog door leerlingen of leerkrachten, is een klein begin
gemaakt vanuit de MR met deze terugkoppeling naar aanleiding van de
laatste vergadering en de stukken die u vanuit de MR in de toekomst vaker
kunt lezen in de nieuwsbrief. We wensen u veel leesplezier en hopen u op
deze wijze mee te kunnen nemen en een kijkje te geven achter de
schermen.
Irene Schönberger,
Lid oudergeleding MR.
ONDERWIJS OP AFSTAND
In de vierde 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.
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.
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•

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 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.
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/oudersscholieren-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
verwachten wij van u vrijdag 29 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 1 tot en met 5 februari tijdens
lesuren
Maandag 1 februari
Dinsdag 2 februari
Woensdag 3 februari
Donderdag 4 februari
Vrijdag 5 februari

Voor noodopvang voor en na schooltijd dient u contact op te nemen met
de Kinderopvangorganisatie.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking en begrip.
DE NATIONALE VOORLEESDAGEN
[ingezonden]
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Carnavalsvakantie 2021 met Jibb+
[ingezonden]
Het is weer bijna vakantie, tijd om lekker te gaan sporten
met Jibb+! Kom jij meedoen met bootcamp, atletiek of
midgetgolf? Of ga jij de Jibb+ code als eerste kraken?
Ook voor de kleinste kids is er van alles te doen, zoals
hossen & klossen, handbal of guppiesport.
Kijk op www.jibbplus.nl voor deze en alle andere activiteiten tijdens de
carnavalsvakantie. Zorg ervoor dat je sportkleding winterproof is, want al
onze activiteiten zijn buiten!
Aanmelden kan vanaf maandag 25 januari (9.00 uur) t/m woensdag 10
februari 2021.
Kosten €2,50 per activiteit.
Kun je de bijdrage van de activiteit niet betalen, dan kun je een beroep doen
op Stichting Leergeld
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