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SCHOOL VANAF DINSDAG WEER OPEN! 
Ondanks de winterse tegenvaller van zondag op maandag, kunnen we 
dinsdag echt van start gaan met de normale gang van zaken:  
onderwijs op school! Iedereen blij: kinderen – leerkrachten en ouders.  
Nu wel hopen dat er voorlopig geen klassen naar huis gestuurd worden 
vanwege Covid-19. 
 

HALLO ALLEMAAL, WAT FIJN DAT JULLIE ER WEER ZIJN! 

 
 

DE NIEUWE RICHTLIJNEN VOOR KINDCENTRUM DIERDONK                                            

Vanaf vandaag mogen alle kinderen weer alle 
dagen naar school. Hierbij een aantal richtlijnen 
waar u zich aan dient te houden.  
Heeft u nog onbeantwoorde vragen, dan kunt u 
contact opnemen met de schooldirectie dierdonk@dierdonkschool.nl 
 

Let op:  

• Kinderen, ouders en personeel met mogelijke klachten THUISBLIJVEN!  

• Dus op school zijn alleen kinderen en leerkrachten zonder klachten.  

• Ook ouders die kinderen brengen en halen zijn klachtenvrij. 
 

Wat zijn de lestijden?  
Scholen met 1 in-/uitgang dienen verschillende begin- en eindtijden te 
gebruiken. Kindcentrum Dierdonk heeft maar liefst 8 in-/uitgangen dus 
volgen we de normale lestijden:  

• Het brengen van de kinderen om 08.20 tot 08.30 uur 

• Start van de lessen om 08.30 tot 12.00 uur, de kleuters mogen al tussen 
11.50 en 12.00 uur opgehaald worden 

• Tussen 12.00 en 13.00 uur is er de mogelijkheid van tussenschoolse 
opvang 

• Voor kinderen die tussen de middag naar huis gaan is er om 12.50 uur 
weer het brengen van de kinderen 

• Start van de lessen om 13.00 tot 15.00 uur, de kleuters mogen al tussen 
14.50 en 15.00 uur opgehaald worden 

• Op woensdag zijn de groepen 1-2-3-4 om 12.00 uur 
uit en de groepen 5-6-7-8 om 12.30 uur 

• Op vrijdag zijn de groepen 1-2-3-4 om 12.00 uur uit 
en de groepen 5-6-7-8 om 15.00 uur 

 

   Ma. 08-02  School gesloten vanwege weersomstandigheden. 

Di. 09-02  Heropening van de school  
Vergadering Activiteiten Commissie  

Wo. 10-02   

Do.  11-02   

Vr. 12-02  De Carnavalsviering wordt verplaatst naar later in het schooljaar. 
Kinderen zijn vanaf 12.00 uur vrij. 

http://www.dierdonkschool.nl/
http://www.korein.nl/dierdonk
mailto:dierdonk@dierdonkschool.nl
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Moeten de schoolspullen die nu thuis zijn, weer mee naar school? 
Ja, alle schoolspullen worden dinsdag 9 februari weer op school verwacht. 
Wij verwachten dat ouders de schoolspullen vooraf thuis ontsmetten. 
 

RICHTLIJNEN BUITEN HET SCHOOLGEBOUW 
Hoe mag je het schoolgebouw/schoolplein betreden? 
De kinderen van de groepen 3-4-5-6-7-8 komen zelfstandig het schoolplein 
op (eventueel met fiets). De kinderen moeten zonder oponthoud zo snel 
mogelijk naar hun lokaal lopen. De leerkrachten ontvangen de kinderen in 
het bekende klaslokaal. Voor kinderen onderling geldt de 1,5 meter 
afstandsregel niet. De ouders blijven buiten het schoolterrein. 
 

De ouders van de kinderen van de groepen 1-2 mogen hun kinderen op het 
schoolterrein buiten aan de leerkracht overdragen (op gepaste afstand 1,5 
meter). 

• Kinderen worden gebracht door 1 persoon met mondkapje.  

• Het afscheid is kort en u dient het schoolplein zo snel 
mogelijk weer te verlaten. Zie hiervoor plattegrond blz. 5. 

 

Hoe mag je na afloop het schoolgebouw/-terrein weer verlaten? 
De leerkracht komt met de kinderen naar buiten. De kinderen van de 
groepen 3-4-5-6-7-8 verlaten zelfstandig (eventueel met fiets) het 
schoolplein. Voor kinderen onderling geldt de 1,5 meter afstandsregel niet. 
De ouders van kinderen in de groepen 3-4-5-6-7-8 blijven buiten het 
schoolterrein. 
 

De ouders van de kinderen van de groepen 1-2 mogen hun kinderen buiten 
bij de leerkracht ophalen (op gepaste afstand 1,5 meter), om 11.50 uur en 
14.50 uur. 

• Kinderen worden gehaald door 1 persoon met mondkapje.  

• De begroeting is kort en u dient het schoolplein zo snel 
mogelijk weer te verlaten. Zie hiervoor plattegrond blz. 5. 

 

Wat gebeurt er rondom de school? 
Aan de schoolzijde van de Coendersberglaan en de Nijendaldreef is 
voldoende ruimte voor wachtende ouders en kan de 1,5 meter afstand  
gerealiseerd worden. Mocht dit tot onverhoopt toch tot problemen leiden, 
dan zullen we parkeerplaatsen afzetten met pilonnen en rood-wit lint. 
Spreek met uw kind af, waar u buiten de poort eventueel staat. 
 

Kinderen brengen of ophalen onder schooltijd  
Kinderen worden soms opgehaald onder schooltijd voor een 
afspraak bij de tandarts, huisarts, enz. U dient dit telefonisch 
vooraf te melden aan de administratie. Uw kind wordt dan uit de klas 
gehaald en bij de hoofduitgang aan de ouder/verzorger overhandigd. 
Wanneer een kind ziek wordt tijdens schooltijd, dan zullen wij u bellen om 
uw kind direct op te komen halen. De overdracht vindt dan plaats bij de 
hoofduitgang. 
 

RICHTLIJNEN BINNEN HET SCHOOLGEBOUW – ONDERWIJS 
Wat gebeurt er met het onderwijs op afstand?  
Omdat de leerkrachten weer gedurende de gehele dag 
lesgeven, is er geen sprake meer van onderwijs op afstand, 
zoals u dat gewend was.  
 

Hoe werken de leerkrachten?  
In de eerste week/weken zullen de leerkrachten zich met 
name richten op het pedagogische klimaat. We genieten van 
samenzijn, weer verbinding met en in de groep vinden. Weer 
werken met instructie – herhaling – nieuwe leerstof – enz.  

 

Wat gebeurt er met kleine bubbles?  
Er zal in de klas zoveel als mogelijk gewerkt worden met vaste zitplaatsen 
en met vaste groepjes kinderen en/of tweetallen. Vanwege de 
groepsgebondenheid, kan er niet groepsdoorbrekend en/of in de Oase 
gewerkt worden. Ook wanneer de kinderen pauze hebben, spelen ze met 
hun eigen groep. 
 

Een mondkapje voor de leerlingen van groep 7 en 8? 
M.b.t. mondkapjes bij leerlingen is er breed draagvlak onder de besturen 
om dat niet te verplichten, ook om de omgeving zo normaal en ‘angstvrij’ 
als mogelijk te houden. Omdat wij de groep als ‘bubble’ benaderen zal 
contact met andere groepen tot een minimum beperkt zijn. Mocht u het 
echter wenselijk vinden dat uw kind in groep 7 of 8 een mondkapje draagt, 
dan kunt u dit meegeven. 
 

Hoe gaat het buitenspelen? 
Tijdens de pauze zullen de kinderen apart met hun eigen groep buiten 
spelen. Iedere groep krijgt een deel van het schoolplein toegewezen. 
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Wat gebeurt er zoal aan hygiëne?  
Er zal in de klas extra aandacht zijn voor de RIVM 
gedragsregels en hygiëne. Naast de extra ventilatie van het 
klaslokaal, hoesten en niezen in de elleboog, geen handen 
geven, vaak je handen wassen. Er zijn geen stoffen 
handdoeken, maar papieren wegwerp handdoekjes. De dagelijks 
schoonmaak zal overdag geïntensiveerd worden. 
 

Extra ventilatie en de winterse kou? 
Ventilatie is belangrijk voor een gezond binnenklimaat. In verband met de 
koude van deze weken houden wij rekening met de wijze van ventileren. 
We willen niet dat kinderen in de kou zitten.  
Daarnaast is het wel verstandig om uw kind(eren) een 
extra vest of een warme trui mee naar school te laten 
nemen. Die kan op school aan de kapstok blijven 
hangen, maar wanneer nodig kan uw kind daar gebruik van gaan maken.  
 

Is er weer tussenschoolse opvang mogelijk? 
Ja, alleen kunnen de kinderen individueel geen 
activiteit kiezen. De kinderen blijven met hun groep 
bij elkaar en vormen samen een bubble. Er is tijd om te eten en om te 
ontspannen met een gezamenlijke activiteit onder toezicht. Bestaande 
abonnementen kunnen gewoon doorlopen. De incidentele aanmelding 
verloopt via de schooladministratie zoals u gewend bent.  
 

Kan de verjaardag van mijn kind nog op school gevierd worden? 
Speciaal voor kleuters 
Het vieren van je verjaardag is natuurlijk een grootse 
gebeurtenis. In verband met de richtlijnen van het 
RIVM is het helaas niet mogelijk voor u als ouders om 
hierbij aanwezig te zijn. In de klas vieren wij natuurlijk 
een gezellig feestje. De kleuterjuffrouw maakt enkele 
foto’s van het feest en stuurt deze naderhand naar de 
ouders op. 
Voor alle kinderen 
Mocht uw kind willen trakteren voor zijn/haar verjaardag, dan dient in deze 
coronatijd elke traktatie apart verpakt te zijn. 
 

Gaat de logopedie, de fysiotherapie, de ergotherapie, de Taalbrug en de 
bibliotheek nog wel door op school? 
Nee, in de week voor en na de voorjaarsvakantie willen deze externe 
volwassen nog niet in het schoolgebouw. We zullen wekelijks bekijken hoe 
de ontwikkelingen rondom het Covid-19 virus van invloed zijn op onze 
keuzes. U zult voorlopig dit zelf met desbetreffende organisatie buiten de 
school om moeten regelen. Voorlopig zijn er ook geen stagiaires op school. 
 

Mogen er geen ouders/verzorgers en externe volwassenen (denk hierbij aan 

een verwarmingsmonteur bij een calamiteit) in het schoolgebouw? 
Wanneer ouders/verzorgers en externe volwassen het schoolgebouw 
binnentreden, vindt er vooraf eerst overleg met de directie plaats en zal 
er 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. 
 

Is een mondkapje voor volwassenen verplicht? 
Voor alle ouders/verzorgers/volwassenen die onze school 
bezoeken is het verplicht een mondkapje te dragen op het 
schoolplein en in de school. Als men eenmaal zit mag het 
mondkapje weer af. 
 

RICHTLIJNEN TESTEN 
Wat gebeurt er wanneer een leerkracht of kind in een groep positief 
getest wordt? 
Zodra deze informatie bij de directie bekend is, worden de ouders via de 
mail en zo mogelijk ook telefonisch op de hoogte gebracht. 
- Bij besmetting van een kind of leerkracht moet de hele groep 5 dagen in 
quarantaine en vervolgens worden getest. Na die 5 dagen en als de 
testuitslag negatief is, kan een kind of leerkracht weer op school komen.  
- Indien kinderen niet getest worden, wordt de quarantaine met nogmaals 
5 dagen verlengd. Is het kind dan klachtenvrij, dan mag het pas weer naar 
school. 
- We zullen de kinderen van groep 4-5-6-7-8 hun chromebook 
en huiswerktas meegeven en zo spoedig als mogelijk het 
onderwijs op afstand weer proberen op te starten, zoals u en 
uw kind dat in de afgelopen periode gewend was. 
 

 

T S O 



Nieuwsbrief voor ouders  blz. – 4 – 

 
 
 

Dien ik mijn kind te laten testen? 
Voor kinderen tot en met groep 8 die naar de kinderopvang of basisschool 
gaan, is thuisblijf- en testbeleid vanaf 8 februari 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.  
 

Thuisblijven en testen van kinderen jonger dan 12 jaar wordt in ieder geval 
dringend geadviseerd als:  
• de klachten bestaan uit verkoudheidsklachten (bijv. als er ook sprake is 
van hoesten, koorts en/of benauwdheid), of als het kind anderszins ernstig 
ziek is; 
• er een indicatie is in het kader van een bron- en contactonderzoek; 
• het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek.  
Wanneer er geen sprake is van Corona, blijven zij thuis tot de klachten 
minimaal 24 uur over zijn.  
Neem bij ernstige klachten contact op met de GGD. 
 

Moeten de broertjes/zusjes ook thuisblijven wanneer de klas van mijn 
kind in quarantaine zit? 
1) Wanneer een kind Covid heeft blijft zijn/haar gehele klas in quarantaine.  
Ook de eigen broertjes en zusjes blijven thuis. 
2) Wanneer een kind in quarantaine zit vanwege een ander ziek 
klasgenootje en zelf (nog) geen Covid heeft, hoeven de eigen broertjes en 
zusjes niet in quarantaine en kunnen dus gewoon naar school. 
 

OVERIGE RICHTLIJNEN 
Is er nog de mogelijkheid van noodopvang voor ouders met vitale 
beroepen? 
Nee, aangezien alle kinderen dagelijks naar school kunnen komen is er geen 
noodopvang. 
Let op: wanneer de leerkracht of een kind positief wordt getest, moet de 
gehele groep minimaal 5 dagen thuis in quarantaine. Er is dan dus geen 
noodopvang! 
 

Wat gebeurt er met de nieuwe instromende kleutertjes?  
De leerkracht zal met de ouders van de instromende kleuters 
telefonisch contact opnemen en afspreken wat gezien de 
omstandigheden het beste voor uw kind is. 
 

Wat gebeurt er met de bijzondere activiteiten? 
U begrijpt dat er tot nadere berichtgeving, geen bijzondere activiteiten op 
school doorgang kunnen vinden, waarbij ouders normaliter uitgenodigd 
worden. We zullen kijken of we door middel van een paar foto’s of filmpjes 
ouders toch sfeer kunnen laten proeven. Gezondheid staat nu voorop! 
 

Gaan de gymlessen in de gymzaal weer door? 
Ja, de Gemeente Helmond heeft met het openstellen van de basisscholen 
de gymzalen weer vrijgegeven voor gymlessen. 
 

Zijn “oude” richtlijnen ook nog van toepassing? 
Ja, ook deze drie richtlijnen zijn nog van toepassing. 

• Iedereen wast vaak de handen, hoest en niest in de elleboog. 

• 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. 
 

Moet mijn kind verplicht naar school? 
Ja, de leerplicht is geldig. Ongeoorloofd verzuim wordt gemeld aan de 
Ambtenaar Leerplicht van de Gemeente Helmond. 
 

Ik ben te bang om mijn kind(-eren) naar school te sturen, wat nu? 
Neem contact op met de directie en leg uw probleem voor: 
dierdonk@dierdonkschool.nl 
 

Kan ik de leerkracht persoonlijk spreken? 
Wanneer u de leerkracht wil spreken kan dat telefonisch na lestijd en/of 
schriftelijk via de mail. 
  

mailto:dierdonk@dierdonkschool.nl
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Plattegrond brengen en halen 
vanaf 9 februari 2021 

                                  

                                         Hoofdgebouw 
                                                                                        3A   

1A                                                                                                                           3B  

1A 
Juf Marjolein 
Juf Marjolein 

 
OASE 1-2-3-4  

Juf Irene 
Juf Yvonne  

Speelzaal 
Klimgymzaal 

 3A 
Juf Yvonne 
Juf Ine 

      

1B 
Juf Marleen 

2A 
Juf Renee 

2B 
Juf Janine 
Juf Angeli 

Bibliotheek 
Muzieklokaal 

 3B 
Juf Margot 
Juf Simone 

   ↑1B                         2A↑               2B↑   Aula – VSO 
   Oase 4-5-6 

 4A 
Juf Annelies 
Juf Annemarie 

  
 

 
6A-6B 

Juf Marjan 
Juf Rachel 

 4B 
Juf Elke 
Juf Nicole 

7A-7B→      

6B 
Juf Heike 
Juf Claudia 

6A 
Juf Candy 

5B 
Juf Nicole 
Juf Marjolein 

5A 
Juf Sophie 

 Administratie 
 
Directie 

      

7B 
Juf Astrid 
Meneer Jorg 

7A 
Juf Floor 

8B 
Meneer Pieter 
Juf Rachel 

8A 
Juf Wendy 

 Design  
Art  
Sience atelier 

 
 
 
 

 
GEEN CARNAVAL – GEEN CARNAVALSKLEDING OP SCHOOL 

Gezien de aanhoudende coronamaatregelen hebben wij besloten 
om het carnavalsfeest te verzetten naar een later moment in het 
schooljaar, waarop we wel veilig feest kunnen vieren.  
Vrijdag 12 februari zal dus een gewone lesochtend zijn.  
Let op: Om kinderen niet in verwarring te brengen, stellen wij 
het absoluut niet op prijs wanneer kinderen verkleed naar school komen!  
 

DE GROEPEN 5 BOUWEN EEN STAD  
Wij hebben een stad gemaakt er 
stonden huizen, een glijbaan, een 
zwembad maar er ging ook wel wat 
kapot bijvoorbeeld: de bioscoop. Het 
was met kapla gemaakt, het was leuk 
om te doen maar we hadden niet zo 
veel maar we hebben ons best gedaan, 
Van Zoë en Noor 
 

AANKONDIGING AUTOMATISCHE INCASSO 
OUDERBIJDRAGE SCHOOLREIS GROEPEN 4 EN 5 

Zoals gemeld in de Basisschool App – Formulieren – Doorlopende 
machtiging zullen wij u vooraf inlichten over de komende 

automatische incasso. Op 25 februari 2021 wordt de Ouderbijdrage 
Schoolreis groepen 4 en 5 zijnde € 23,- (€19 euro schoolreis en €4 
jubileumbijdrage) per kind van uw bankrekening afgeschreven. 
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u terecht bij de 
penningmeester van de Activiteitencommissie mevr. Gabriella van Gelder 
ouderraad@dierdonkschool.nl 
 

CORONA UPDATE  
Het Coronavirus is niet weg, dus we blijven waakzaam, u ook?  
Deze week is een teamlid getest en negatief bevonden. 
 

Het testbeleid, voor kinderen onder de 12 jaar, is verbreed.  
Alle kinderen komen in aanmerking om getest te worden bij klachten!  
Voor kinderen van 4-12 jaar die naar het primair onderwijs gaan, is het 
thuisblijf- en testbeleid vanaf 8 februari aangepast en gelijkgetrokken met 
dat voor oudere kinderen in het voortgezet onderwijs en volwassenen. Zij 
moeten met alle klachten passend bij COVID-19 thuisblijven en getest 
worden, dus ook bij verkoudheidsklachten (zoals loopneus, 
neusverkoudheid, niezen en keelpijn). Dit hoeft niet als ze af en toe hoesten 
of bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts hebben 
zonder koorts en benauwdheid. 
Zoals voor de hele samenleving, blijven de algemene richtlijnen van het 
RIVM ook voor scholen van toepassing. 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. 

 ingang  
onder afdak 

↑Ingang 

Coendersberglaan 

 
4A-4B 
 
5A-5B 
8A-8B 

 hoofdingang 

mailto:ouderraad@dierdonkschool.nl

