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CORONA UPDATE  
Afgelopen week zijn er gelukkig geen groepen in 
quarantaine geplaatst. Ook het lesgeven aan kinderen die 
thuis in quarantaine zijn is teruggelopen van 17 kinderen 
naar 1 kind. Vandaar dat we nu weer stoppen met het live ondersteunen 
van thuisonderwijs. Het gehele personeel van school heeft sinds deze week 
de beschikking over zelftesten en kan zich tweemaal per week preventief 
testen. 
Stap voor stap naar normaal 
De wereld gaat beetje bij beetje weer op groen. Gelukkig maar. De 
schooldeuren staan open, er spelen steeds meer kinderen buiten, ouders 
maken vakantieplannen.  
Ook op school gaan we stap voor stap weer naar normaal 

 De kleutergroepen gaan weer samen buitenspelen.  

 De tussenschoolse opvang gaat in de komende weken weer haar 
normale programma draaien, waarbij de kinderen weer hun favoriete 
activiteit kunnen kiezen.  

 Ook de kleine personeelsbubbels gaan we weer wat vergroten.  

 De mondkapjes op het schoolplein zijn niet meer verplicht.  

 De ouders van de groepen 3-4-5-6-7-8 mogen het schoolplein weer 
betreden. Zorg wel voor gepaste afstand van elkaar (1,5 meter). 

U begrijpt dat wanneer de besmettingen weer oplopen, we afspraken 
mogelijk weer moeten herzien. 
 

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 
Aanstaande woensdag 1 juni is 
meneer Pieter van Wetten 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 
gekleed naar school komen. Denk 
bijvoorbeeld aan kleurrijke en fleurige kleding, 
zomerhoedjes en bloemenkransen.  
Er volgt een feestelijk programma in de eigen klas. 

Ma.  24-05 Tweede Pinksterdag  

Di.    25-05  

Wo.  26-05 Zomercarnaval – meneer Pieter 25 jaar schooldirecteur 

Do.   27-05 Schoolfotograaf  

Vr.    28-05  

Ma.  31-05  

Di.    01-06 Inschrijvingen nieuwe leerlingen 

Wo.  02-06 Terugkomdag schoolfotograaf 

Do.   03-06 Inschrijvingen nieuwe leerlingen 
De Nationale Overblijfdag 

Vr.    04-06   

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

Aanstaande 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.  

Met vriendelijke groet, 
Namens de werkgroep Schoolfotograaf, 

Nicole Rouwette. 
 

WANDELVIERDAAGSE 2021 AFGELAST  
De organisatie van de WandelVierdaagse in Helmond heeft gezien 
de omstandigheden rondom Covid-19 helaas moeten besluiten dat 
het niet haalbaar is de Wandelvierdaagse in juni 2021 door te 
laten gaan.  
Vol goede moed gaat de organisatie door met de 
voorbereidingen om zodoende in 2022 de Wandelvierdaagse 
hopelijk wel van start te kunnen laten gaan. Dit alles 
uiteraard met in achtneming van hoe de situatie rondom 
Covid19 zich de komende tijd zal gaan ontwikkelen.  
 

DE NATIONALE OVERBLIJFDAG  
De vrijwilligers van de tussenschoolse opvang worden 
op de eerste donderdag van juni tijdens De Nationale 
Overblijfdag in het zonnetje gezet.  

We zullen zorgen voor wat lekkers bij 
de koffie/thee en hen bedanken voor 
de niet aflatende inzet, ook in deze 
moeilijke Corona-periode. 

 
 

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 
 

HET VOLLEDIGE MUZIEKROOSTER IN ERE HERSTELD                                            

Doordat we onze “groepsbubbels” stap voor stap weer 
gaan vergroten, kan Juffrouw Renske het schoolkoor en het 
schoolorkest weer gaan dirigeren. Dit zal veel kinderen 
goed doen. 

  
 
 

 

NASCHOOLS SPORTEN EN WANDELEN MET JIBB+ 
[ingezonden]  
De zon schijnt, tijd om lekker na schooltijd te gaan 
bewegen! Van 7 tot en met 13 juni is de Week voor 
de Gezonde Jeugd. Samen met Hogeschool De 
Kempel organiseren we in deze week verschillende 
sport & spel activiteiten door heel Helmond. Voor 
groep 1 t/m 8 is er een gaaf naschools sportaanbod op 10 verschillende 
locaties. Voor de peuters met ouder(s)/verzorger(s) of vanuit de 
kinderopvang kun je op woensdag 9 en zondag 13 juni meedoen met de 
nijntje groente- en fruitwandeling. 
Naschools sporten met Jibb+  
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Iedere naschoolse activiteit is anders en wat we gaan doen, blijft nog even 
geheim. Maar als jij van sport & spel houdt, dan weten we zeker dat jij dit 
leuk vindt. 
Nijntje groente- en fruitwandeling  
Bij de nijntje groente- en fruitwandeling ga je samen naar nijntje speuren 
en kom je onderweg leuke raadsels over groente en fruit tegen. 
Schrijf je in! Je mag meedoen met zoveel activiteiten als je wilt en deelname 
is gratis! Schrijf je wel even in via www.jibbplus.nl. Inschrijven kan van 
maandag 17 mei 09.00 uur t/m woensdag 2 juni 23.59 uur. Vol=vol! Dus 
heb jij zin om lekker te komen bewegen? Schrijf je in en doe mee! Voor 
meer informatie, alle locaties en tijden check www.jibbplus.nl. 
 

BINNENKIJKEN BIJ DE OPVANG VAN KINDCENTRUM DIERDONK 
Een paar maanden geleden is de opvang van Kindcentrum Dierdonk 
gestart. Een open dag hebben we helaas (nog) niet kunnen realiseren in 
verband met de maatregelen waar we allemaal mee te maken hebben. 
Maar ben je nieuwsgierig en zou je graag eens vrijblijvend willen 
binnenkijken? Je bent van harte welkom. Hiervoor kun je een afspraak 
maken door te bellen naar locatiemanager Eva Verrijt 06 50 19 36 18 of je 
in te schrijven voor een rondleiding via de 
website: www.korein.nl/rondleiding.  
Toch liever gewoon een keertje binnenlopen? Ook dat is geen probleem, 
om 08.30 uur wanneer we de kinderen van de voorschoolse opvang naar 
school hebben gebracht, ben je van harte welkom om even binnen te 
komen kijken. Let op: We houden ons te allen tijde aan de richtlijnen zoals 
deze beschreven staan in de nieuwsbrief. Je bent welkom in de 
dependance. Binnen bij de deur even aanbellen bij: peuteropvang, vso/bso 
of bij kantoor en we geven graag een vrijblijvende rondleiding.  
Kom vooral een kijkje nemen wanneer je geïnteresseerd bent in 
voorschoolse opvang, naschoolse opvang, peuteropvang of in de 
peuterspeelzaalochtenden bij Kindcentrum Dierdonk. Graag tot ziens bij de 
opvang van Kindcentrum Dierdonk.  

 
 

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. 
 

Quarantaine kinderen 0-12 na terugkeer in Nederland van een reis naar 
een hoog-risico-land. Op de vraag of kinderen van 0-12 jaar net als 
volwassenen in quarantaine moeten na een reis in een hoog-risico-land, is 
het antwoord, dat dit inderdaad het geval is. 
 

RICHTLIJNEN BUITEN HET SCHOOLGEBOUW 
Hoe mag je het schoolgebouw/schoolplein betreden of verlaten? 
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).  

http://www.jibbplus.nl/
http://www.korein.nl/rondleiding
mailto:dierdonk@dierdonkschool.nl
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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 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! 
 

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 van de GGD bij de directie bekend is, worden de ouders via 
de mail 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? 

mailto:dierdonk@dierdonkschool.nl
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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. 


