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Bijzonderheden deze lesweek:
Ma. 04-10 Start Kinderboekenweek 2021: Worden wat je wil
Werelddierendag
Di. 05-10 Dag van de leraar
Wo. 06-10
Do. 07-10 Project ‘Hiphop in je eigen stad’ groepen 5
Vr. 08-10
Bijzonderheden volgende lesweek:
Ma. 11-10
Di. 12-10 Schrijver Frank van Pamelen bezoekt KC Dierdonk
Wo. 13-10
Do. 14-10
Vr. 15-10 Afsluiting Kinderboekenweek met de finale voorleeswedstrijd
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KINDERBOEKENWEEK – WAT WIL JE WORDEN?
Vandaag maandag 4 oktober
openen wij in de aula de
Kinderboekenweek met het
thema Worden wat je wil. Alle
kinderen op school mogen aan de
slag met een beeldende opdracht
omtrent het thema beroepen.
Voor de groepen 7 en 8 komt er
op dinsdag 12 oktober een
schrijver op bezoek Frank van
Pamelen. Door middel van een
lespakket en leesboeken kunnen
de leerlingen zich voorbereiden
op dit bezoek.
De groepen 7-8 houden een voorleeswedstrijd. In iedere groep worden
voorrondes gehouden. De winnaars van de klassen nemen het tegen elkaar
op in de grote finale. De finale vindt plaats op vrijdagmiddag 15 oktober.

4 OKTOBER WERELDDIERENDAG
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DAG VAN DE LERAAR
Officieel is De dag van de leraar jaarlijks
op 5 oktober. Op onze school is er voor
gekozen om op woensdag 6 oktober
onze leraren in het zonnetje te zetten,
omdat op woensdag alle leraren
werkzaam zijn. Op andere dagen zijn onze
parttimers (het overgrote deel van het team) of in
het begin of op het einde van de week werkzaam.
VOSSENJACHT
In het kader van het jubileumjaar is een van de
eerste festiviteiten de vossenjacht door de wijk.
Studenten van het ROC Ter Aa zullen
woensdagochtend 6 oktober verkleed door de wijk
lopen. De kinderen gaan in groepjes onder begeleiding van ouders en
leerkrachten op zoek naar “De vossen”. We
hebben er zin in! En nu maar hopen op droog
weer, want bij slecht weer stellen we de
activiteit uit. Heel hartelijk dank aan de ouders
die op deze ochtend op een of andere manier
hieraan hun bijdrage gaan leveren.
HIPHOP IN JE EIGEN STAD!
Op donderdagochtend 7 oktober nemen de
groepen 5 deel aan het project 'Hiphop in je
eigen stad'. De activiteit bestaat uit twee
onderdelen: een dansworkshop van 45
minuten en een korte wandeling van 45
minuten. Tijdens de wandeling leren de
kinderen van een professional van Urban
Matterz alles over drie muurschilderingen in
het centrum van Helmond.
De leerlingen gaan dansen, dus gemakkelijke kleding is prettig.
KOM OOK ‘OP VOETEN EN FIETSEN NAAR SCHOOL’
Van 27 september tot en met 1 oktober werd op
onze school de actie ‘Op Voeten en Fietsen naar
school’ gehouden. Daarin vond een ‘groene
kaartenactie’ plaats, waarbij goed parkeergedrag
werd beloond.

JAARVERGADERING MAANDAG 18 OKTOBER 2021
MEDEZEGGENSCHAPSRAAD EN ACTIVITEITENCOMMISSIE
Het is weer mogelijk! De leden van de
Medezeggenschapsraad en de Activiteitencommissie komen in een gezamenlijke
Jaarvergadering weer bijeen, waarbij alle ouders en verzorgers worden
uitgenodigd. Op de agenda staan het jaarverslag 2020-2021, de financiële
verantwoording voor schooljaar 20202021, een vooruitblik op de activiteiten
schooljaar 2021-2022 en de verhoging
van de ouderbijdrage 2021-2022.
Maandag 18 oktober om 19.30 uur.
U bent van harte welkom!
LET OP:
ZIEKMELDINGEN OF AFMELDINGEN ALTIJD VIA DE ADMINISTRATIE!
In het begin van dit schooljaar ontdekken we
dat diverse ouders hun kind(-eren)
rechtstreeks via de leerkracht ziekmelden of
afmelden voor TSO, dat is niet de bedoeling!
Dit leidt tot miscommunicatie, vervelende
gevolgen en onnodig extra werk.
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Leerkrachten zijn ’s morgens bezig met de laatste voorbereidingen van hun
lessen en gaan daarna actief lesgeven en hebben dan echt geen tijd voor
administratieve taken.
Wanneer u alleen 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
STAND VAN ZAKEN
[ingezonden]
Snottebellenbeleid
De extra informatie van 20 september over het
nieuwe beleid voor basisonderwijs en de dagopvang
heeft geleid tot enkele vragen over hoe om te gaan
met kinderen met milde klachten. Het is nog altijd de
regel dat kinderen van 0 tot en met 12 jaar oud met milde klachten naar
school/opvang mogen komen en zich niet hoeven te testen. Echter
verandert deze regel wanneer er een besmetting in de klas/groep wordt
vastgesteld. Dan gelden verschillende scenario’s.
Verschillende scenario's bij besmetting(en) in de klas
• 0 besmettingen in de klas: kinderen mogen met milde klachten naar
school komen.
Het kind hoeft alleen thuis te blijven en zich te laten testen bij de GGD:
o bij hevige (verkoudheids-)klachten, benauwdheid of koorts
o na nauw contact buiten school
o bij een besmetting in de thuissituatie
• 1-2 besmettingen in klas: over het algemeen hoeven kinderen niet in
quarantaine bij de eerste twee besmettingen in de klas. Zij kunnen dus naar
school blijven gaan, ongeacht of zij veel of weinig contact hebben gehad
met de besmette persoon/personen.
o Kinderen wordt wel aangeraden om de eerste 10 dagen na het laatste
contactmoment met de besmette persoon bij klachten thuis te blijven en
te testen bij de GGD. Bij een negatieve testuitslag mag de leerling (met
milde klachten) weer terug naar school.
o Docenten worden bij een besmetting als nauw contact aangemerkt.
Wanneer zij niet immuun zijn, geldt het reguliere quarantaine- en
testadvies voor nauwe contacten. Wanneer een docent wel immuun is
geldt voor de medewerker geen quarantaineadvies. Klasgenoten die in de
privésituatie contact hebben gehad met de besmette persoon, gelden als
regulier nauw contact en gaan dus in quarantaine.
• 3 of meer besmettingen in klas: Bij 3 opeenvolgende besmettingen in een
klas/groep beoordeelt de GGD of een quarantaineadvies nodig is. De GGD
doet uitbraakonderzoek en kijkt daarbij onder andere in hoeverre de
verspreiding van het virus binnen de klas heeft plaatsgevonden. Bij nieuwe
besmettingen bekijkt de GGD opnieuw kritisch of een quarantaine nodig is.
Er is geen vast aantal besmettingen wanneer quarantaine advies wordt
gegeven, we bekijken elke situatie afzonderlijk en geven specifiek advies.
Testen bij klachten
Zeker na de versoepelingen is het nog van belang dat mensen met klachten
zich laten testen bij de GGD. Dit advies geldt ook voor personen die volledig
gevaccineerd zijn. Bij klachten geldt: laat je testen en ga in quarantaine tot
de uitslag van de test bekend is. Voor kinderen onder de 12 jaar geldt geen
testadvies bij milde verkoudheidsklachten.
Motivatie nieuw beleid: meer ruimte voor onderwijs
Het nieuwe beleid is een grote verandering vergeleken het voorgaande
beleid. Waar tot 20 september de focus lag op het in de kiem smoren van
elke potentiële besmettingshaard, heeft nu de doorgang van onderwijs
prioriteit. Aangezien er inmiddels een hoge vaccinatiegraad is en kinderen
in de basisschoolleeftijd over het algemeen weinig gevolgen van een
coronabesmetting ondervinden, wordt het niet meer als proportioneel
gezien om volledige klassen/groepen op grote schaal naar huis te sturen.
Wij begrijpen dat dit bij sommigen tot zorgen kan leiden. Wij blijven de
besmettingen goed in de gaten houden, we contacteren scholen nog altijd
bij iedere risicobesmetting en geven waar nodig aanvullend advies.
Bereikbaarheid telefoonnummer 088 - 00 31 595 ook voor ouders.
We willen nogmaals benadrukken dat (kwetsbare) ouders of medewerkers
altijd bij ons scholenteam of de bedrijfsarts terechtkunnen voor aanvullend
(medisch) advies of om hun zorgen te bespreken. Zeker gezien de nieuwe
fase waarin we zitten, die om specifiekere adviezen vraagt, helpt het als
ouders ons snel kunnen bereiken wanneer zij op zoek zijn naar advies.
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.
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WIL JE WETEN OF PLEEGZORG IETS IS VOOR JOU?
[ingezonden]
Volg de informatieavond op 11 oktober
Zorgen voor het kind van je broer, zus, familie of bekenden als dat nodig is;
wist je dat dat ook pleegzorg is?
Voor sommige kinderen die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen is opvang
binnen hun netwerk niet mogelijk. Voor die kinderen zoekt Combinatie
Jeugdzorg een (bestands)pleeggezin. En dat kan heel lastig zijn. Want een
kind past niet zomaar in ieder gezin. Nieuwe pleegouders blijven daarom
hard nodig. Heb je weleens nagedacht of pleegzorg iets is voor jou?
Help een kind zo thuis mogelijk opgroeien
Wil je weten wat jij voor een kind kan betekenen? Volg dan vrijblijvend een
van de maandelijkse (online) informatieavonden. De eerstvolgende is op
maandag 11 oktober van 20.00 tot 22.00 uur bij Cultuurcentrum,
Marinetplein 1 in Deurne. Tijdens deze avond worden alle kanten van
pleegzorg op een heldere en realistische manier belicht en vertelt een
ervaren pleegouder over de eigen ervaring.
Aanmelden
Vrijblijvend aanmelden voor een (online) informatieavond kan via
https://pleegzorg.combinatiejeugdzorg.nl. Ook kan je via deze link een
informatiepakket over pleegzorg aanvragen.
Meer informatie Op www.pleegzorg.nl en www.combinatiejeugdzorg.nl
vind je meer informatie over pleegzorg, inclusief filmpjes en
ervaringsverhalen van voormalige pleegkinderen, pleegouders en ouders.

DE ACTIVITEITENCOMMISSIE TRAKTEERT
Jubileumshirts voor alle kinderen
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