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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 en
een leerkracht uit voorzorg in thuisquarantaine geweest.
Afgelopen week is er bij leerlingen uit groep 3A, 3B en 7B
corona geconstateerd. De groepen 3A en 7B zijn vanaf vrijdag in
quarantaine en groep 3B gaat vanaf vandaag maandag 19 april in
quarantaine. De ouders/verzorgers van desbetreffende groepen zijn
inmiddels persoonlijk op de hoogte gebracht.
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
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.
DIGITALE OUDERAVOND GGD
Aanstaande dinsdag 20 april organiseert de GGD een
digitale ouderavond met tips over seksuele opvoeding.
U kunt zich gratis aanmelden via bijgaande link
www.ggdbzo.nl
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.
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GROEPSAPP VAN OUDERS/VERZORGERS……….. LUST OF LAST?
We weten dat ouders/verzorgers met “hun klas” een groepsapp aanmaken
om zo onderling te kunnen communiceren. Soms best handig, maar de
school begint er last van te krijgen.
In de afgelopen periode krijgen we steeds meer
verontruste ouders die met de meest
uiteenlopende vragen de school benaderen,
omdat ze verontrustend nieuws op de groepsapp
gelezen hebben of op het schoolplein gehoord.
Een paar voorbeelden:
“Beste directeur, ik heb gehoord dat u zelf een teststraat gaat inrichten voor
kleuters. Ik wil niet dat u mijn kind zelf gaat testen.”
“Beste directeur, ik heb gelezen dat u in de komende periode zelf de
kinderen gaat inenten, daar ben ik het niet mee eens.”
“Beste directeur, het neefje van mijn buurvrouw die weer een klasgenootje
heeft in groep x zou positief zijn getest op Corona, wat gaat u daar aan
doen?”
Vanochtend maandag 19 april spande de kroon en hebben we in het
eerste uur 19 telefoontjes (!) en 11 mails (!) van verontruste ouders
ontvangen naar aanleiding van berichten op de groepsapp. Alleen al het
beantwoorden kost ons enorm veel tijd, tijd die we graag aan onderwijs
willen besteden. Laten we samen afspreken dat de nieuwsbrief voor alle
ouders betrouwbare informatie verschaft. Dat ouders wanneer het een
individueel kind of groep betreft, altijd persoonlijk een mail ontvangen van
de directie. We spreken ook af: geen nieuws, is goed nieuws!
En wanneer u de volgende keer de groepsapp leest, gebruik dan eerst een
korreltje zout aub, dat scheelt de school een hoop onnodige communicatie.
KONINGSSPELEN 2021 WORDEN VERZET
We vinden het op dit moment te risicovol om de
koningsspelen op vrijdag 23 april te laten
worden verzet!
plaatsvinden. We hebben er daarom voor gekozen
om de koningsspelen/de jaarlijkse sportdag te verzetten naar vrijdag 9
juli 2021. Aanstaande vrijdag is dus een normale lesdag met normale
lestijden!
OOK DE DATUM VAN HET JAARLIJKSE SCHOOLREISJE STAAT ONDER DRUK
EN ZAL VERPLAATST MOETEN WORDEN
De schoolreiscommissie vindt het op dit moment te
risicovol om de schoolreisjes op 25 mei door te
laten gaan. We hebben er daarom voor gekozen
om alle schoolreisjes te verzetten. Er wordt nu
overlegd met busonderneming en attractieparken.
Het is wel de bedoeling dat we in dit schooljaar nog
voor de zomervakantie op schoolreis gaan. Zodra we meer informatie
beschikbaar hebben, zullen we deze met u communiceren.
KUNSTKWARTIER: TANTE TULP
[Ingezonden]
Tante Tulp is er weer! In haar tuintje ontdekt
ze een schat en gaat daarmee op avontuur
met Buurman Ed. Wil jij zien hoe dat eruit
ziet? Klik dan, samen met je papa en mama
op onderstaande link en doe gezellig mee
met Tante Tulp en Buurman Ed. Op zondag
25 april 10.30 uur kun je haar weer zien https://youtu.be/xC-907h0_J8
STUDIEDAG TEAM, KINDEREN ZIJN VRIJ
Zoals u in de schoolgids heeft kunnen lezen, heeft het
team maandag 26 april een studiedag, de kinderen
zijn dan vrij. Het team zal zich verder verdiepen in
leerlijnen, uitstroomprofielen en gepersonaliseerd
leren. Voor meer informatie over dit thema verwijzen
wij u graag naar het voorwoord in de schoolgids.
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
Nieuwsbrief voor ouders blz. – 2 –

VEILIG NAAR SCHOOL
Enkele oplettende ouders wezen ons er op, dat er de
laatste tijd steeds meer onveilige situaties ontstaan tijdens
het brengen en halen van de kinderen. Mede daarom
willen wij het volgende bericht nogmaals met u delen.
Veilig naar school
Drukte bij basisscholen bij het brengen en halen
van kinderen is een veelgehoord probleem. En dat terwijl je juist verwacht
dat het in de omgeving van scholen, waar altijd veel kinderen zijn, veilig is.
Vaak zijn (verkeerd geparkeerde) auto’s hiervan de oorzaak. Er is een
begrijpelijke neiging zeker met neerslag om sneller de auto te pakken. Uit
ervaring blijkt dat dit zorgt voor meer gevaarlijke verkeerssituaties.
Wist u dat kinderen het véél leuker vinden om lopend of met de fiets naar
school te gaan?
Ook is dit voor iedereen veiliger én gezonder!!
Hoe draagt u bij aan een verkeersveilige schoolomgeving?
- Spreek af op welke dagen jullie lopend of met de fiets
naar school willen gaan;
- Toch met de auto naar school? Parkeer verderop en
loop een stukje;
- Parkeer waar het mag en waar je kind veilig kan
uitstappen;
- Veel samen oefenen helpt je kind naar zelfstandige verkeersdeelname;
Kijk voor tips en meer informatie op: vvn.nl/veilige-schoolomgeving of
vvn.nl/kinderen-in-het-verkeer
Zorgt u samen met ons voor een veilige(re) schoolomgeving? Meedoen is
makkelijk!
SCHOOLFOTOGRAAF
Op donderdag 27 mei worden er op school weer de jaarlijkse
schoolfoto’s (portret- en groepsfoto’s) gemaakt. Woensdag 2
juni komt de fotograaf terug om kinderen te fotograferen die
27 mei afwezig waren.
ZIEKMELDINGEN OF AFMELDINGEN TSO ALTIJD VIA DE ADMINISTRATIE
In de afgelopen periode ontdekken we dat steeds meer
ouders hun kind(-eren) rechtstreeks via de leerkracht
ziekmelden of afmelden voor TSO, dat is niet de bedoeling.
Dit leidt tot miscommunicatie en fouten!
Leerkrachten zijn ’s morgens bezig met de laatste voorbereidingen en
daarna het actief lesgeven en hebben dan echt geen tijd voor
administratieve taken, zoals het doornemen van hun mail. Het lezen van
de mail door leerkrachten gebeurt na 15.00 uur!
Wanneer u de administratie op de hoogte brengt, zorgt zij voor de juiste
communicatie. Bij voorbaat dank voor de genomen moeite!
administratie@dierdonkschool.nl of 0492-512021 of via basisschoolapp
MINDMAPPEN IN DE GROEPEN 1-2
In de groepen 1 en 2 maakten de kinderen mindmaps rondom het thema
‘lente’ en het thema ‘Rupsje Nooitgenoeg’.
Met het maken van mindmaps combineren kinderen hun denkvermogen
met hun creatieve vermogen. Daarnaast leren ze ook hoe ze het beste
kunnen samenwerken en hoe ze op een eerlijke manier taken kunnen
verdelen.

Mindmap groep 1

Mindmap groep 2
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FIETSENCONTROLE GROEPEN 7 EN 8
We gingen met de klas naar de parkeerplaats bij de Braak voor de
fietscheck. We moesten één voor één onze fiets laten checken. Als we
geslaagd waren kregen we een OK sticker. Gelukkig was iedereen geslaagd!
Toen we klaar waren gingen we langs elkaar een voor een terug naar
school. Er waren ouders die ons begeleiden samen met de juf. Sommige
ouders hielden de weg voor ons klaar. De andere ouders zorgde ervoor dat
wij netjes bij elkaar bleven.”
Geschreven door Isabelle en Youssef uit groep 7A

DE BSO WEER OPEN VOOR ALLE KINDEREN!
Vanaf vandaag, maandag 19 april, mogen we weer alle
kinderen ontvangen op de vso en bso van Kindcentrum
Dierdonk. Dat werd afgelopen week duidelijk tijdens de
persconferentie. Kindcentrum Dierdonk is nog maar een paar maanden
geopend met de vso en bso. Al die tijd hebben we alleen maar noodopvang
geboden aan kinderen waarvan ouders in cruciale beroepen werken. Vanaf
vandaag mogen we alle kinderen ontvangen.
Ben jij nieuwsgierig geworden naar de vso en bso van Kindcentrum
Dierdonk? Neem dan contact op met Eva Verrijt, locatiemanager van de
opvang, maak een afspraak voor een vrijblijvende rondleiding en extra
informatie. Email naar e.verrijt@korein.nl of bel naar 06 50 19 36 18.
De GGD-inspectie heeft een eerste inspectierapport
gemaakt over de vso en bso locatie van Kindcentrum
Dierdonk. Benieuwd naar het rapport? Over drie weken
komt het rapport op het landelijke register kinderopvang website te staan.
Hier alvast een greep uit het rapport:
GGD-rapport:
Pedagogische praktijk
Tijdens de inspectie wordt de waargenomen praktijk beoordeeld. De
toezichthouder toetst of de praktijk overeenkomt met het pedagogisch
beleidsplan en de vier pedagogische doelen in het kader van het bieden van
verantwoorde buitenschoolse opvang (Besluit kwaliteit buitenschoolse
opvang, art. 11.) Op basis van de inspectie is geconstateerd dat aan deze
voorwaarden
wordt
voldaan.
Onderstaand
volgen
enkele
praktijkvoorbeelden gekoppeld aan het pedagogisch beleidsplan.
Begeleidersstijl: Ik word gezien en gehoord. De opvoeders kennen mij en
hebben respect voor wie ik ben. Ik mag mezelf zijn.
Praktijk: Tijdens de observatie is gezien dat de beroepskracht respectvol
contact heeft met de kinderen. Ze heeft aandacht voor de kinderen en geeft
hen de ruimte om te vertellen. Een kind vertelt uit zichzelf dat ze het gezellig
vindt hier. De kinderen reageren enthousiast als ze de ruimte binnen komen
en zien dat hun eerder gemaakte bouwwerk er nog staat. De beroepskracht
zegt: 'Ja, hij staat er nog steeds. Daar hebben jullie hard aan gewerkt!'
Tijdens de observatie is gezien dat bovenstaande kenmerkende visie in de
praktijk wordt uitgevoerd.
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.
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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 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.
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