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CORONA UPDATE 
De kinderen van groep 4B moeten vanaf vandaag 
in quarantaine. Er zijn teveel positief geteste 
kinderen geconstateerd.  De ouders/verzorgers 
zijn per persoonlijke mail reeds op de hoogte 
gebracht. We zullen vandaag (maandagochtend) 
direct starten met het samenstellen van de tassen 
voor thuisonderwijs. We verwachten dat de tassen 
voor thuisonderwijs na 09.30 uur klaarstaan bij de 
hoofdingang. Juffrouw Elke zal om 11.00 uur 
starten met onderwijs op afstand. 
 
In Helmond zijn er al scholen die op dit moment 
grote delen van de school in thuisquarantaine 
hebben. Bij ons is nu 1 groep in quarantaine. Om 
zo goed mogelijk te voorkomen dat meerdere 
groepen naar huis moeten, gaan we weer over op 
strengere huisregels. 
 

• Afgelopen week zijn de leerkrachten weer verdeeld over 
vier “personeelsbubbels”. 

• Ouders en overige bezoekers moeten bij het betreden 
weer verplicht een mondkapje dragen. 

• We nemen de 1,5 meter afstandsregel voor volwassenen weer in acht.  

• Blijf thuis bij klachten en laat je testen bij de GGD! 
 

Richtlijnen RIVM bij neusverkoudheid 
Het kabinet heeft dinsdagavond  2 november medegedeeld dat de richtlijnen voor 
het basisonderwijs, dus voor kinderen tot en met 12 jaar hetzelfde blijven.  
De richtlijn is nog steeds, dat kinderen tot en met 12 jaar met klachten 
(verkoudheid, snotneus etc.) niet thuis hoeven te blijven en niet op het 
Coronavirus getest hoeven te worden. Zij mogen dus gewoon naar school komen.  
 

Thuisblijven is nog wel nodig als kinderen: 

• Een contact zijn van iemand die besmet is met het Coronavirus en klachten 
ontwikkelen. 

• Deel uitmaken van een uitbraakonderzoek. 

• Ernstig ziek zijn en klachten hebben zoals koorts en benauwdheid.  
In dat geval blijven zij thuis tot de klachten minimaal 24 uur over zijn.  
Neem bij ernstige klachten contact op met de GGD. 
 

Wat gebeurt er wanneer een kind in een groep positief getest wordt? 
Zodra deze informatie bij de directie bekend is, worden de ouders via de mail op 
de hoogte gebracht. 
- Bij besmetting van drie of meer kinderen 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. 

Ma. 15-11 Wereldburgerschap: Tweede les Global Goals in de gr. 6-7-8 
Aanbrengen Sinterklaasversiering 

Di.   16-11 Mad Science openingsshow voor alle kinderen →  vervalt 

Wo. 17-11 Bezoek Sinterklaaskasteel groepen 3A-3B en 4A  

Do.  18-11  

Vr.   19-11 Podiumoptredens gr. 1B, 4B, 5B, 8B gaan helaas niet door 

Ma. 22-11  

Di.   23-11  

Wo. 24-11 Open dag opvang Kindcentrum Dierdonk vanaf 15.00 uur 
Vergadering Medezeggenschapsraad 

Do.  25-11 Pyjamafeest groepen 1-2-3  
Schoen zetten op school voor alle kinderen 

Vr.   26-11 En……zit er iets in mijn schoen? 

http://www.dierdonkschool.nl/
http://www.korein.nl/dierdonk
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- We zullen de kinderen van groep 4-5-6-7-8 hun chromebook en 
huiswerktas meegeven. Zo spoedig als mogelijk starten we het 
onderwijs op afstand weer op. 
 

Moeten de broertjes/zusjes ook thuisblijven wanneer de klas van mijn kind in 
quarantaine zit? 
1) Wanneer drie of meer kinderen Covid hebben blijft de hele klas in 
quarantaine. Ook broertjes en zusjes van besmette kinderen blijven thuis. 
Uitzondering zijn de gevaccineerde leerkrachten zonder klachten, zij mogen wel 
op school zijn.  
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. 
 
U en wij dienen de richtlijnen van het RIVM te blijven volgen en daarnaar ook te 
handelen. 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. 
 

SINTERKLAAS KAPOENTJE, GOOI WAT IN MIJN SCHOENTJE.. 
Alle groepen gaan leuke activiteiten doen rondom Sinterklaas. 
Groepen 1-2-3: pyjamafeest 
De kinderen van de groepen 1, 2 en 3 krijgen 
deze week een uitnodiging voor het 
pyjamafeest. De kinderen mogen donderdag 
25 november om 18.30 uur in hun pyjama op 
school komen. We gaan dan samen liedjes zingen en leuke dingen doen. 
Ouders/verzorgers 
In verband met de maatregelen omtrent COVID 
19 kunnen we niet alle ouders gelijktijdig in de 
gangen ontvangen. We hechten veel waarde 
aan een veilig verloop van deze avond. Daarom 
vragen wij alle ouders hun kinderen weg te brengen en op te halen bij de 
reguliere ingang van de groepen. De groepen 1 en 2 komen binnen via de 
buitendeur van hun eigen lokaal, de groepen 3 worden door de leerkracht 
ontvangen onder het afdak van de school. U kunt uw kinderen aan het 
einde van het pyjamafeest ook hier weer ophalen. De pleinen zullen extra 
verlicht zijn zodat we voldoende zicht hebben op het schoolplein. De 
leerkrachten houden toezicht tijdens het ophalen. Een kind mag pas gaan 
als de ouder in beeld is of zich gemeld heeft bij de leerkracht. Om 
overmatige drukte te voorkomen, vragen wij u of slechts 1 ouder 
het kind komt afzetten en ophalen bij de deur of het afdak. Zo 
kan deze heugelijke gebeurtenis toch gewoon door gaan voor de kinderen! 
De kinderen krijgen deze week nog een persoonlijke uitnodiging mee. 

 

Groepen 3A en 3B en 4A: kasteelbezoek 
Op woensdag 17 november bezoeken de kinderen het 
Kasteel van Sinterklaas. 
 
Groepen 5 t/m 8: surprise 

De leerlingen van groep 5 t/m 8 zijn op dit moment 
waarschijnlijk al volop aan het knutselen. Want op vrijdag 
3 december gaan ze gezellig in de klas elkaars surprise 
uitpakken. Dat wordt weer genieten samen! 

 

En verder mogen alle kinderen van Kindcentrum Dierdonk op 
donderdag 25 november hun schoen zetten. De kinderen van 
de groepen 1 en 2 zetten hun gymschoen. De kinderen uit de 

groepen 3 t/m 8 moeten hun schoen dus niet vergeten mee te nemen op 
deze dag! Vrijdag 26 november gaan we samen kijken of er ook wat in zit. 

 
Omdat we dit schooljaar ons 25-jarig jubileum vieren, mochten een aantal 
kinderen van ons Kindcentrum gisteren plaatsnemen in het treintje van 
Sinterklaas bij de intocht in Helmond. Wat hebben de kinderen genoten en 
gezwaaid naar alle mensen aan de kant!  
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HET WORDT KOUDER OP SCHOOL  
In verband met Covid-19 is het belangrijk dat wij 
goed blijven ventileren in de lokalen, maar de 
temperatuur buiten daalt en ondanks de 
verwarming omhoog, wordt het ook kouder in 
de klaslokalen. 
Wij raden u aan om uw kind(eren) een extra vest of een warme trui mee 
naar school te laten nemen. Die trui of dat vest kan op school aan de 
kapstok blijven hangen. Wanneer nodig kan uw kind gebruik maken van de 
kleding. 
 

AANKONDIGING AUTOMATISCHE INCASSO  
VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE  
Zoals gemeld in de Basisschool App – Formulieren – Doorlopende 
machtiging zullen wij u vooraf inlichten over de komende automatische 
incasso. 

Op 25 november 2021 wordt de Vrijwillige Ouderbijdrage per kind 
zijnde 17 euro van uw bankrekening afgeschreven voor de 
groepen 1 tot en met 8. Van dit bedrag worden alle niet 

gesubsidieerde uitgaven per schooljaar betaald. 
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u terecht bij de 
penningmeester van de Activiteitencommissie mevr. Gabriëlla van Gelder, 
activiteitencommissie@dierdonkschool.nl  
 

PODIUMOPTREDENS GAAN VOORLOPIG NIET DOOR  
EN WORDEN VERPLAATST OF ZO MOGELIJK OPGENOMEN  

Vanwege de nieuwe Coronarichtlijnen van het kabinet met 
onder andere 1,5 meter afstand, lijkt het ons niet 
verstandig om op dit moment de podiumoptredens 

in een volle aula voor vaders, moeders, opa’s en oma’s door te 
laten gaan. We gaan deze podiumuurtjes voorlopig verplaatsen of wanneer 
de richtlijnen lang gaan duren zo mogelijk opnemen. U hoort nog van ons. 
 

ENQUETE IN UW MAILBOX 
U heeft inmiddels per e-mail een uitnodiging voor de 
ouderenquête ontvangen. Attentie, deze kan in uw 
spam/ongewenste mail beland zijn! 
De kinderen zullen de enquête die voor hen bestemd is op 
school in gaan vullen.  
Wij hopen van harte dat u de tijd neemt deze enquête in te vullen. Met 
die informatie kunnen wij weer verder bouwen aan borging van het goede 
en verbetering waar nodig. Bij voorbaat dank! 

De werkgroep Kwaliteitsverbetering. 
 
 
 

mailto:activiteitencommissie@dierdonkschool.nl
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DE KINDEREN VERDIEPEN ZICH IN THE GLOBAL GOALS 
[ingezonden] 
Maandag 8 november kwam iemand van 
Global Goals in de groepen 6-7-
8. Zij  vertelden wat over het klimaat en 
zuiniger omgaan met eten water elektriciteit 
enz. En vertelden wat al de 17 doelen waren 
voor de hele wereld. Zo mag er in 2030  geen 
armoede, hongersnood, geen plastic soep in 
zeeën of meren zijn. Wij vinden ook dat 
iedereen gelijke kansen moet hebben bijv. 
dat iedereen naar school moet kunnen.  
We moesten op post-its  schrijven wat er 
goed en slecht gaat in de wereld. 

 Groetjes Lynn van Lierop & Gijs van den Reek uit groep 7B 
 

Thema Wereldburgerschap: Global Goals 
Vandaag staat weer in het teken van 
‘Wereldburgerschap’. Leerlingen van nu zijn 
de wereldburgers van de toekomst en die wereld begint op school. Op 
Kindcentrum Dierdonk willen wij stimuleren dat onze kinderen een actieve 
rol in de maatschappij en de wereld om hen heen gaan innemen. 

Ook gemeente Helmond vindt wereldburgerschap 
belangrijk en is een ‘Global Goals gemeente’. Dit 
betekent dat zij werken aan 17 duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen voor een beter Helmond 
en een betere wereld. Komend jaar wil de gemeente 
dat kinderen kennis maken met de ‘Global Goals’ en 
bewust worden van hun eigen rol.  

Er komen twee medewerkers van de gemeente lessen verzorgen op school 
in de groepen 6-7-8 en gaan de kinderen in de klas aan de slag met een 
kleine wereldverbetering. Op deze manier helpen we de kinderen op weg 
in het worden van echte wereldburgers!  
 

BABY MOOS OP BEZOEK 
Afgelopen vrijdag kwam juf Nicole naar school met baby Moos. Ze ging op 
bezoek bij haar ‘oude’ klas. De kinderen hadden een heleboel vragen en 
zelfs een aantal baby tips! Ook kreeg iedereen een beschuitje met blauwe 
muisjes. 

 

VOORLEESWEDSTRIJD 2021-2022 
[ingezonden] 
Een tijdje terug was de voorleeswedstrijd. In elke klas waren er een paar 
kinderen die mee wilden doen, ze mochten dan een boek kiezen die ze leuk 
vinden. Daar mocht je dan een stukje van voorlezen, wat ongeveer 5 
minuten duurde. Als je dan ging voorlezen, moesten de kinderen in de klas 
beoordelen wat ze over je vonden. Uiteindelijk kwam er een winnaar uit van 
jouw klas. In de groepen 8 en in de groepen 7. Degene die hadden gewonnen 
moesten dan tegen elkaar. Dat was dus een tijdje terug (15-10-2021). 
Iedereen die had gewonnen gingen dan voor de klassen voorlezen. Er waren 
ook jury’s, dat waren de kinderen die tweede waren geworden in hun klas. 
Als iedereen dan had gelezen gingen de jury’s even weg om te overleggen 
wie er had gewonnen. Als ze dan terug kwamen gingen ze vertellen wie er 
had gewonnen. Het 
ging zo: Degene die 
heeft gewonnen is……. 
Evi!! De klas was 
helemaal blij!  
Maar eigenlijk zijn alle 
kinderen een soort van 
winnaar!  
Groetjes van groep 7A 
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FOUTJE IN DE INFORMATIEGIDS 
Er is een foutje ontdekt in de informatiegids. Per abuis staat in de 
jaarkalender bij de maand mei geen 2e week vakantie (week 18) grijs 
gemarkeerd. Het correcte vakantierooster staat in de informatiegids op 
pagina 43 en hieronder in deze Nieuwsbrief. 

 
 

VAKANTIEROOSTER SCHOOLJAAR 2021-2022 
 
 

Eerste schooldag schooljaar 2021-2022 maandag 6 september 2021 

                                                               Studiedag woensdag 20 oktober 2021 

Herfstvakantie maandag 25 oktober t/m vrijdag 29 oktober 2021 

                                                  Studiedag team maandag 06 december 2021 

Kerstmis vrijdag 24 december 2021 ’s middags geen school 

Kerstvakantie maandag 27 december t/m vrijdag 07 januari 2022 

                                                               Studiedag woensdag 16 februari 2022 

Carnavalsfeest vrijdag 25 februari 2022 ’s middags geen school 

Carnavalsvakantie maandag 28 februari t/m vrijdag 04 maart 2022 

2e Paasdag maandag 18 april 2022 

                                                                      Studiedag woensdag 25 mei 2022 

Meivakantie maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei 2022 (incl. Koningsdag 27 april) 

Hemelvaart 26 en 27 mei 2022 

2e Pinksterdag maandag 6 juni 2022 

Laatste schooldag vrijdag 22 juli ’s middags geen school 

Zomervakantie maandag 25 juli t/m vrijdag 02 september 2022 
Eerste schooldag schooljaar 2022-2023 maandag 05 september 2022 

 

OPEN MIDDAG BIJ DE OPVANG VAN KINDCENTRUM DIERDONK 

Op woensdagmiddag 24 november organiseert de opvang van 
Kindcentrum Dierdonk een openmiddag. Na een bijzonder opstartjaar met 
een verbouwing en de maatregelen van COVID–19 kunnen wij eindelijk 
onze deuren openen voor alle geïnteresseerde. Iedereen is van harte 
welkom om een kijkje te komen nemen bij de opvang van Kindcentrum 
Dierdonk. 
Ben jij nieuwsgierig hoe de binnenkant van de dependance er uitziet sinds 
de opvang er gevestigd zit? Kom dan langs op woensdagmiddag 24 
november bij de openmiddag van 15.00 uur tot 17.00 uur. We zorgen 
voor leuke activiteiten voor de kinderen. Je bent van harte welkom!  
*Onder voorbehoud, wij volgen de maatregelen van het RIVM.  
Heb je vragen en stel je die liever direct via de mail of telefoon, ik ben 
bereikbaar via: 

Met vriendelijke groet, 
Eva Verrijt. 

Locatiemanager Kindcentrum Dierdonk 
e.verrijt@korein.nl 

+ 31 (0) 6 50 19 36 18 
www.korein.nl 

2E WEEK VAN DE MEIVAKANTIE 

https://www.wijzijnjong.nl/

