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FIETSKEURING
Vandaag maandag 12 april zal de fietskeuring plaatsvinden,
zodat alle kinderen van de groepen 7 en 8 met een
goedgekeurde fiets kunnen deelnemen aan het
praktijkexamen.
KONINGSSPELEN 2021 WORDEN VERZET
Helaas zijn er in de afgelopen weken
steeds meer besmettingen onder
kinderen
en
leerkrachten
van
worden verzet!
Kindcentrum Dierdonk. We vinden het op
dit moment te risicovol om de koningsspelen met behulp van vele ouders
over twee weken op vrijdag 23 april te laten plaatsvinden. We hebben er
daarom voor gekozen om de koningsspelen/de jaarlijkse sportdag te
verzetten naar vrijdag 9 juli 2021.
We willen onze hulpouders heel hartelijk danken voor de genomen moeite
om zich aan te melden. We hopen dat op vrijdag 9 juli de coronaomstandigheden dusdanig zijn, dat het beter verantwoord is om de
sportdag door te laten gaan en dat jullie je, met net zoveel enthousiasme,
opgeven om te helpen!
Namens de werkgroep Koningsspelen,
Pieter Vogels, Nicole Rouwette en Yvonne Daniëls.
AANKONDIGING AUTOMATISCHE INCASSO
OUDERBIJDRAGE SCHOOLREIS 1-2-3
Zoals gemeld in de Basisschool App – Formulieren – Doorlopende
machtiging zullen wij u vooraf inlichten over de komende automatische
incasso.
Op 26 april 2021 wordt de Ouderbijdrage Schoolreis groepen 1-2-3
zijnde € 19,- (€15,- 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
ouderraad@dierdonkschool.nl
HELP JIJ OOK MEE MET AFVAL OPRUIMEN?
Elize en Lisa uit groep 4 hadden een
heel goed idee tijdens het
afspreken. Ze gingen afval in de
wijk opruimen. In de klas waren ze
bezig met een project over plastic
soep. Zo wisten ze hoe belangrijk het is om je
afval op te ruimen. Samen gingen ze met een
vuilniszak en hun skeelers op pad.
“We hadden afgesproken en hadden niks te
doen dus gingen we afval opruimen. We zijn in
de klas met plastic soep aan de slag"
- Lisa en Elize
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CORONA UPDATE
Het Coronavirus is niet weg, dus we blijven waakzaam, u ook?
In de afgelopen week is een leerkracht negatief getest, is
er een leerkracht uit voorzorg in thuisquarantaine, zijn
twee leerkrachten na thuisquarantaine weer terug op
school en is een leerkracht vanwege coronabesmetting ziek thuis.
Een tip: Alvast DigiD aanvragen voor kinderen: Als een kind getest wordt
en geen DigiD heeft duurt het vaak relatief lang voordat de ouders de
uitslag horen. Het duurt in dat geval ook langer voordat duidelijk wordt dat
een leerling weer naar school mag (bij een negatieve uitslag) of wie er op
school in quarantaine moet (bij een positieve uitslag). Als iemand een DigiD
heeft kan de uitslag meestal al eerder digitaal ingezien worden. Wij
adviseren ouders daarom om van te voren alvast een DigiD aan te vragen.
Het duurt drie werkdagen voordat dit geregeld is, dus het heeft alleen zin
om dit van te voren te doen en niet pas op het moment van testen.
Zie ook: https://www.ouders.nl/artikelen/digid-aanvragen-voor-je-kind
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 thuisblijfen 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.
GGD Nieuwsbericht 23 maart 2021
Meer besmettingen op scholen
Wij zien in onze regio een duidelijke stijging van het aantal besmettingen
op scholen, met name in het primair onderwijs. Bij het bron- en
contactonderzoek valt op dat relatief veel leerlingen met (lichte) klachten
toch nog op school komen en zichzelf pas later laten testen. Alertheid op
klachten en het thuisblijfbeleid blijft dus belangrijk.
THEMA LENTEKRIEBELS
We starten op maandag 17 mei met het
thema Lentekriebels bij ons op school. In
de klassen zal aandacht besteed worden
aan seksuele vorming en diversiteit en
wereldburgerschap. U ontvangt te zijner
tijd nog een brief met aanvullende
informatie hierover.
Digitale ouderavond GGD
Op dinsdag 20 april aanstaande organiseert de GGD een digitale
ouderavond met tips over seksuele opvoeding.
U kunt zich gratis aanmelden via bijgaande link www.ggdbzo.nl
HET AANMELDEN VAN JONGERE BROERTJES EN/OF ZUSJES
De meeste ouders melden tussentijds de geboorte van een
nieuw zoontje of dochtertje, of wanneer het 1 of 2 jaren
oud is, hun kindje aan voor de basisschool. Dat vinden we
fijn, dan kunnen we rekening houden met de toekomstige
instroom van een nieuwe leerling en houden we een
plaatsje vrij. Het valt ons op dat we de laatste tijd wat vaker
overvallen worden met het onverwachte eerste bericht van een gezin: ons
jongste kind wordt binnenkort 4 jaar (soms binnen zes weken) en wanneer
kan het instromen? Zo’n bericht is voor ons niet handig. Daarom het
verzoek: meldt uw jongste kind tijdig aan voor de basisschool. Dat kan wat
ons betreft nooit te vroeg. Mocht u twijfelen of uw peuter reeds staat
ingeschreven, bel gerust even naar de schooladministratie, zij kunnen u
deze vraag snel beantwoorden.
VOORVERPAKTE TRAKTATIES
Het vieren van je verjaardag is natuurlijk een grootse
gebeurtenis. Mocht uw kind willen trakteren voor zijn/haar
verjaardag, dan dient in deze coronatijd elke traktatie (apart)
voorverpakt te zijn.
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DE RICHTLIJNEN VOOR KINDCENTRUM DIERDONK
Let op: Aangezien deze richtlijnen uitgebreid en
volledig in de afgelopen nieuwsbrieven hebben
gestaan, zullen we vanaf nu alleen nog de
belangrijkste richtlijnen weergeven.
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.
RICHTLIJNEN BUITEN HET SCHOOLGEBOUW
Hoe mag je het schoolgebouw/schoolplein betreden of verlaten?
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 op het
schoolterrein buiten aan de leerkracht overdragen en ophalen (op
gepaste afstand 1,5 meter).
• Kinderen worden gebracht door 1 persoon met mondkapje.
• Het afscheid c.q. begroeting is kort en u dient het schoolplein
zo snel mogelijk weer te verlaten.

RICHTLIJNEN BINNEN HET SCHOOLGEBOUW – ONDERWIJS
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.

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.
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.

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.
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

Nieuwsbrief voor ouders blz. – 3 –

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. Kinderen
met milde klachten mogen met een negatieve testuitslag weer naar school.
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.
Neem bij ernstige klachten contact op met de GGD.
Wat als een kind met milde klachten niet getest wordt?
Een kind met klachten dat niet is getest, mag weer naar de kinderopvang of school
als het 24 uur volledig klachtenvrij is (met een maximum van 7 dagen na de 1e
ziektedag in het geval van aanhoudende milde klachten). Daarna mogen kinderen
met milde klachten weer naar kinderopvang of school.
Moeten de broertjes/zusjes ook thuisblijven wanneer de klas van mijn kind in
quarantaine zit?
1) Wanneer een kind Covid heeft blijft zijn/haar hele 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.

ACTIVITEITENDOOS VOOR DE TSO
Sinds kort staan er bij de groepen 3 t/m
8 mooie groen met gele dozen. Dit zijn
de TSO-activiteitendozen. De kinderen
kunnen opschrijven wat ze graag willen
doen tijdens de TSO. Deze ideeën
mogen ze dan in de activiteitendoos
stoppen.
Alle
ideeën
worden
verzameld en zo zijn er uiteindelijk nog
meer leuke activiteiten te doen tijdens
het overblijven.
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