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Deze nieuwsbrief bevat vier pagina’s 
 

CORONA UPDATE  
Het Coronavirus is niet weg, dus we blijven waakzaam, u ook?  
In de meivakantie is er bij leerlingen van de groepen 6A 
en 8B corona geconstateerd. De groepen 6A en 8B 
dienden daardoor in quarantaine te gaan. De 
ouders/verzorgers van desbetreffende groepen werden persoonlijk op de 
hoogte gebracht. Door miscommunicatie binnen de GGD was dat voor 
groep 8B echter te laat. Ook drie leerkrachten zijn in de meivakantie in de 
eerste week positief getest en in quarantaine gegaan. 
 

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. 
 

25 JAAR DIRECTEUR VAN DE DIERDONKSCHOOL 
Op 1 juni aanstaande is meneer 
Pieter van Wetten al 25 jaar 
werkzaam als directeur van de 
Dierdonkschool!  
 
Op woensdag 26 mei aanstaande 
vieren wij dit 25 jarige Dierdonk-
jubileum met een zomercarnaval! 
 
Alle kinderen mogen zomers 
verkleed naar school komen.  
Er volgt een feestelijk programma in de eigen klas. 
Wat dat is, is nog een grote verrassing want anders leest 

meneer Pieter mee 😉 

 

Mei 1996 Basisschool Dierdonk in aanbouw midden in de weilanden 

Ma.  17-05 Start thema Lentekriebels 

Di.    18-05 Vergadering medezeggenschapsraad 
Vergadering activiteitencommissie  

Wo.  19-05 Praktisch verkeersexamen groepen 7 en 8 

Do.   20-05  

Vr.    21-05   

Ma.  24-05 Tweede Pinksterdag  

Di.    25-05 Schoolreisjes worden verzet (zie bladzijde 3) 

Wo.  26-05 Zomercarnaval 

Do.   27-05 Schoolfotograaf  

Vr.    28-05 Sponsorloop wordt verzet 

http://www.dierdonkschool.nl/
http://www.korein.nl/dierdonk
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SCHOOLFOTOGRAAF 

Donderdag 27 mei worden 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. 
 

Door beperkingen vanwege Corona worden geen 
foto’s van broertjes en zusjes gemaakt. Wel 
individuele foto’s van de kinderen (portretfoto 
13x18 cm en twee keuzevellen en de groepsfoto 
van de groep (13x18 cm) worden vrijblijvend 
aangeboden. 
 

Om voor nog meer veiligheid voor de kinderen te zorgen en om minder 
werk achteraf voor de docenten te creëren, werken we met een 
acceptgiromethodiek.  

• U ontvangt de schoolfoto’s via onze school; 

• De foto’s worden vrijblijvend aangeboden. U kunt dus kiezen welke 
foto’s u wel of niet wilt behouden; 

• De schoolfoto’s die u niet wenst te behouden, kunt u eenvoudig en 
kosteloos met een bijgesloten retourenveloppe aan Vandenberg-ID 
retourneren; 

• Betalingen vinden plaats middels internetbankieren of een 
overschrijvingsformulier; 

• Wanneer u geen foto’s retourneert en ook niet tijdig of voldoende 
betaalt, dan ontvangt u voortaan een herinnering van de fotograaf. 
Eventueel gevolgd door een tweede herinnering met verhoging.  

Om met de acceptgiromethode te kunnen werken heeft de fotograaf naast 
de naam van de kinderen, ook de adressen nodig t.b.v. het herinnerings- 
en betalingstraject. 
Vandenberg-ID, het bedrijf welke wij als schoolfotograaf hebben, werkt 
volledig volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming en is als 
enige (school)fotograaf ISO 9001:2000 gecertificeerd. Het is tevens een 
securitybedrijf dat werkt voor diverse multinationals (Philips, SHELL, TNT), 
diverse politiekorpsen en de belastingdienst. Uw gegevens zijn bij 
Vandenberg-ID in veilige handen. 
Middels een contract wordt bepaald dat alle gegevens die wij als school 
verstrekken alleen worden gebruikt t.b.v. deze fotoactie.  
Eventueel kunt u de foto’s achteraf (niet vrijblijvend) nabestellen via 
Vandenberg-ID op telefoonnummer 040-2809666. 

Met vriendelijke groet, 
Namens de werkgroep Schoolfotograaf, 

Nicole Rouwette. 
 

PRAKTISCH VERKEERSEXAMEN GROEPEN 7 EN 8 

Aanstaande woensdag 19 mei vindt het praktisch verkeersexamen plaats 
voor de leerlingen van de groepen 7 en 8. 
 

De leerlingen fietsen tijdens het examen een route 
waarbij zij onderweg verkeerssituaties 
tegenkomen die kenmerkend zijn voor onze 
woonplaats of wijk. Langs de route staan 
controleposten die de verrichtingen van de kinderen beoordelen.  
 

De examenroute kunt u van tevoren samen met uw 
kind fietsen (de route begint bij de Cacaofabriek en 
de rode bordjes geven de route aan).    
De kinderen voelen zich dan zekerder, omdat de 
route dan bekend is. Bovendien krijgen 
ouders/verzorgers een indruk van de vaardigheden 
van hun kind en kunnen ze extra aandacht besteden 
aan moeilijke of gevaarlijke situaties.  
We hopen, dat alle kinderen zullen slagen en een mooi verkeersdiploma in 
ontvangst mogen nemen!   
 

START 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiSoofn757TAhWBqxoKHXp2D78QjRwIBw&url=http://palet.unicoz.nl/content/nieuws?page%3D7&bvm=bv.152180690,d.d2s&psig=AFQjCNGHS9SW7a5-63s_jwGjqpD3zVeS7A&ust=1492084955766321
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DATA VAN DE JAARLIJKSE SCHOOLREISJES 

Zoals u weet hebben we besloten om de datum van 
alle schoolreisjes in mei te verzetten. Deze data zijn 
nu definitief vastgelegd en ook de accommodaties 
zijn bekend.  
De groepen 1-2 gaan op dinsdag 29 juni. 
De groepen 3-4-5-6-7 gaan op dinsdag 6 juli.  
 

Groepen  Datum  Bestemming  

1-2 Di 29-06 Kidsplaza Weert 
   

Groepen  Datum  Bestemming  

3 Di 06-07 Hullies in Uden 

4 Di 06-07 De Ontdekfabriek in Eindhoven  
en speeltuin Helmond West 

5 Di 06-07 Dippie Doe in Best 

6 Di 06-07 Ouwehands dierenpark in Rhenen 

7 Di 06-07 Toverland in Sevenum 
 

SPREEKBEURTEN OVER KRIEBELBEESTJES  
Kinderen van de groepen 3 en 4 zijn in de Oase 
bezig geweest met het thema Kriebelbeestjes. 
We zochten in boeken naar allerlei informatie 
over deze kleine diertjes. We vonden zoveel dat 
we bedachten dat we het werk beter konden 
gaan verdelen. Ieder ging aan de slag met een 
zelf gekozen beestje. Daarna hielden we 
spreekbeurten. We vertelden elkaar wat we geleerd hadden. Soms met een 
tekening of filmpje erbij. We hebben superveel geleerd. Wisten jullie dat er 
meer dan 1000 soorten bidsprinkhanen zijn? Dat een duizendpoot 
helemaal geen duizend poten heeft? En dat een regenworm niets hoort en 
niets ziet? 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE PEUTERGROEP VAN KINDCENTRUM DIERDONK START 
De peuteropvang van Kindcentrum Dierdonk is van start gegaan.  
De afgelopen weken ben ik druk bezig geweest met de 
inrichting en het klaarmaken van de peutergroep. Ik wil 
vooral een veilige omgeving creëren waarin de peuters met 
veel plezier en enthousiasme kunnen spelen en leren. Zo is 
er in de groepsruimte een huishoek, bouwhoek, leeshoek en 
is er kast vol materialen waarmee de peuters volop creatief 
aan de slag kunnen gaan. 

Door actief te spelen en te ontdekken maken de kinderen een mooie groei 
door van peuter naar kleuter die vol zelfvertrouwen het schoolplein 
opstapt.  

Wil je een keertje rondkijken op de peutergroep en ook de rest van de 
locatie zien? Je bent van harte welkom! Neem contact op met Eva Verrijt, 
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locatiemanager van de opvang voor meer informatie. Stuur een e-mail 
naar e-verrijt@korein.nl of bel naar 06 – 50 19 36 18.  
Tot snel bij de opvang Kindcentrum Dierdonk.  

Groetjes, Nicole. 
 

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.  

• Het afscheid c.q. begroeting is kort en u dient het 
schoolplein zo snel mogelijk weer te verlaten. 

• Een mondkapje op het schoolplein is vanaf heden niet 
meer verplicht, zorg wel voor gepaste afstand tot elkaar 
(1,5 meter).  
 

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. 
 

mailto:e-verrijt@korein.nl
mailto:dierdonk@dierdonkschool.nl
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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. 

mailto:dierdonk@dierdonkschool.nl

