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CORONA UPDATE 
Nadat de kinderen van de groepen 4B en 5A 
afgelopen week in quarantaine zijn gegaan, volgen 
vandaag de groep 6B en 7A. Er zijn teveel positief 
geteste kinderen geconstateerd. 
 

Wijziging quarantainebeleid voor huisgenoten  
Omdat het aantal besmettingen fors toeneemt, is het quarantainebeleid 
voor immune huisgenoten per 19-11-2021 aangescherpt. Met deze 
wijziging krijgen immune personen een quarantaineadvies wanneer er 
sprake is van een besmetting in zijn of haar thuissituatie. Dit geldt zowel 
voor onderwijspersoneel als voor leerlingen. 
 

Immuun persoon 
- Volledig gevaccineerd 
- Hersteld van coronabesmetting + 1x gevaccineerd  
- Binnen 6 maanden na herstel coronabesmetting 
 

Het nieuwe beleid  
- Huisgenoten gaan 10 dagen in quarantaine, berekend vanaf de testdatum 
van de positieve huisgenoot. Dit geldt voor alle leeftijden, ook voor 
kinderen van 0-4 jaar.  
- Immune huisgenoten kunnen zich op dag 5 laten testen bij een 
professionele teststraat. Bij klachten laten zij zich altijd testen bij de GGD. 
Bij een negatieve testuitslag mogen zij weer uit quarantaine.  
Let op: een zelftest is in deze situatie onvoldoende betrouwbaar om de 
quarantaine op te heffen.  
- Bij klachten geldt nog steeds een test- en quarantaineadvies totdat de 
testuitslag bekend is. Is de dag 5 testuitslag negatief, maar ontstaan er na 
dag 5 nog klachten? Dan dient er nogmaals getest te worden bij de GGD en 
geldt opnieuw een quarantaineadvies tot de testuitslag bekend is.  
- Het advies voor niet-immune huisgenoten en niet-immune nauwe 
contacten blijft ongewijzigd.  
- Kinderen van 0-4 jaar (immuun of niet-immuun) die nauw contact zijn, 
hoeven niet in quarantaine. Wel geldt voor deze kinderen: bij (milde) 
klachten testen bij de GGD en thuisblijven tot de uitslag bekend is.  
Tip: Dit is een handige tool van RIVM om te checken welke leefregels gelden 
voor iedere situatie https://informatiehulp.rivm.nl/ 
 

Geen testen zonder afspraak meer mogelijk  
Vanwege het hoge aantal coronatesten is het niet meer mogelijk om zonder 
afspraak naar een testlocatie van de GGD te komen. Daarmee voorkomen 
we lange wachttijden op de testlocaties, kunnen we meer mensen per uur 
testen en blijven voldoen aan de stijgende testvraag. Bij testen zonder 
afspraak moeten mensen namelijk eerst nog hun gegevens laten 
registreren, dat vraagt meer tijd dan testen op afspraak. (Ouders van) 
kinderen die een coronatest laten doen vanwege klachten of vanwege 

Ma. 22-11 Bezoek Wethouder Harijgens i.v.m. verkeersveiligheid 

Di.   23-11  

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

Do.  25-11 18.30 uur Pyjamafeest groepen 1-2-3  
Schoen zetten op school voor alle kinderen 

Vr.   26-11 En……zit er iets in mijn schoen? 
Groep 4B naar het Sinterklaaskasteel  

Ma. 29-11  

Di.   30-11 Geplande ontruimingsoefening 

Wo. 01-12  

Do.  02-12  

Vr.   03-12 En……zou Sinterklaas ook Dierdonk bezoeken? 
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quarantaine kunnen bellen naar 0800-1202, 0800-2035 of een afspraak 
maken via coronatest.nl 
 

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 
(uitgezonderd de klachten zoals hieronder beschreven) 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: 

• Ernstig ziek zijn en/of klachten hebben zoals veel hoesten, koorts en 
benauwdheid. In dat geval geldt het dringende advies om te laten 
testen. Zij blijven thuis tot de klachten minimaal 24 uur over zijn.  

       Neem bij ernstige klachten contact op met de GGD. 

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

• Deel uitmaken van een uitbraakonderzoek. 

• Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is.  
 

VEEL VRAGEN OVER CORONA-GERELATEERDE ZAKEN 
Er worden veel vragen aan school gesteld, het is voor ons ondoenlijk om 
die allemaal apart te beantwoorden, vandaar dat we de vragen weer 
verzamelen en ze in de nieuwsbrief beantwoorden. 
 

(Mis-)Communicatie 
We ontvangen veel mails van ouders die berichten gelezen hebben in een 
groepsapp, of in de wijk gehoord hebben. U begrijpt dat wij met geruchten 
niet vooruit kunnen. Wij gaan er steeds vanuit, dat ouders ons als eerste 
rechtstreeks informeren met betrouwbare informatie. Want geruchten 
leveren alleen maar misverstanden en zelfs paniek op bij andere ouders.  
 

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 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. 

• Voor kinderen die positief zijn getest geldt dat zij uit thuisisolatie 
mogen als dat minimaal 7 dagen is na het begin van de 
klachten én uw kind 24 uur geen klachten meer heeft 
die passen bij corona. Als de klachten aanhouden, mag 
uw kind na 14 dagen uit isolatie. 

• We zullen voor de kinderen van desbetreffende groep 
de volgende dag de huiswerktas vanaf 09.30 uur 
klaarzetten op de administratie. Zo spoedig als 
mogelijk starten we het onderwijs op afstand dezelfde dag weer op. 

 

Moeten de broertjes/zusjes ook thuisblijven wanneer de klas van mijn 
kind in quarantaine zit? 

• Wanneer drie of meer kinderen Covid hebben blijft de hele klas in 
quarantaine. Ook broertjes en zusjes van besmette kinderen blijven 
thuis! Ook voor hen staat een huiswerktas bij de administratie klaar. 
Uitzondering zijn de gevaccineerde leerkrachten zonder klachten, zij 
mogen wel op school zijn.  

• Wanneer een kind in quarantaine zit vanwege een ander ziek 
klasgenootje en zelf geen Covid heeft, hoeven de eigen broertjes en 
zusjes niet in quarantaine en kunnen dus gewoon naar school. 

 

Heeft de school een coronabeleid? 
Ja, de school heeft Coronabeleid. Wij volgen de richtlijnen van: 
1) Het Kabinet op advies van het RIVM 
2) Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 
3) De PO-raad (Primair Onderwijs) 
4) De GGD Brabant-Zuidoost 
5) De Taskforce van de Gemeente Helmond 
6) De Covid-werkgroep van schoolbestuur Qliq Primair 
 

Wij staan in contact met de GGD Brabant-Zuidoost en wij volgen hun 
aanwijzingen op. Dus ook wanneer het gaat om correspondentie en data. 
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Wanneer ouders hun zieke kind / hun positief geteste kind / hun nauwe 
contact kind / het broertje-zusje van een Covid besmet kind toch naar 
school sturen, wat is dan het beleid van de school? 
Wij kunnen niet aan de voordeur gaan staan en aan de neus van een kind 
zien wie er mogelijk ziek / positief getest / nauw contact / enz. is. Wij gaan 
er van uit dat iedere ouder/verzorger zijn/haar verantwoording neemt. De 
consequenties zijn tenslotte serieus. We moeten tenslotte deze klus 
SAMEN klaren! 
 

Wanneer er een klas in quarantaine is, en mijn kind is gevaccineerd of 
genezen van Corona (binnen de afgelopen 180 dagen), is er dan de 
mogelijkheid van noodopvang voor ouders met vitale beroepen? 
Nee, er is in deze periode geen noodopvang mogelijk. Aangezien de 
leerkracht onderwijs op afstand verzorgt, is er in de eerste vijf dagen geen 
opvang. Zodra kinderen na vijf dagen weer naar school mogen vanwege 
een negatieve testuitslag, zorgen wij voor een extra leerkracht in de klas 
die de kinderen in het klaslokaal lesgeeft. 
 

Mijn kind is een dag ziek, kan ik dan een huiswerktas op komen halen? 
Nee, zoals gebruikelijk kreeg uw kind voor een dag ziek voorheen ook geen 
huiswerktas mee naar huis. 
 

Is een mondkapje voor volwassenen verplicht? 
Voor alle volwassenen die onze school bezoeken is het verplicht 
een mondkapje te dragen in de school. Als men eenmaal zit mag 
het mondkapje weer af. 
 

Extra ventilatie en de winterse kou? 
Ventilatie is belangrijk voor een gezond 
binnenklimaat. In verband met de mogelijke kou 
in deze periode houden wij rekening met de 
wijze van ventileren. We willen niet dat kinderen in de kou zitten.  
Daarnaast is het wel verstandig om uw kind(eren) een extra vest of een 
warme trui mee naar school te laten nemen. Dat kan op school aan de 
kapstok blijven hangen, maar wanneer nodig kan uw kind daar gebruik van 
gaan maken.  
 

Blijft de tussenschoolse opvang mogelijk? 
Ja, op dit moment nog wel. De volgende stap zal zijn, dat de 
kinderen individueel geen activiteit kunnen kiezen, omdat ze dan kriskras 
contacten opdoen. De kinderen blijven vanaf de volgende stap met hun 
groep bij elkaar en vormen samen een bubble. Er is tijd om te eten en om 
te ontspannen met een gezamenlijke activiteit onder toezicht. 
 

Ook voor ouders/verzorgers levert dit problemen op 
Wij begrijpen dat ook voor u deze maatregelen weer het nodige van u 
vergen. Ook u zit niet te wachten op de kinderen weer thuis les te moeten 
geven. Laten we er samen maar weer zo goed mogelijk de schouders onder 
zetten en ook in deze periode de kinderen zo goed mogelijk begeleiden, 
want zij zijn uiteindelijk gebaat bij rust, structuur en regelmaat. Het is even 
niet anders, wij wensen u veel sterkte!  
 

Maatregelen in school 

• Leerkrachten  zijn 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.  

• Iedereen wast vaak de handen, hoest en niest in de elleboog. 

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

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 
 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:dierdonk@dierdonkschool.nl
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SINTERKLAAS KAPOENTJE, GOOI WAT IN MIJN SCHOENTJE.. 
Sinterklaas kapoentje, gooi wat in mijn schoentje…. 

Donderdag 25 november mogen alle kinderen van 
Kindcentrum Dierdonk hun schoen zetten. De groepen 3 
t/m 8 nemen hun schoen van thuis mee.  
De groepen 1 en 2 zetten hun gymschoen die al op school 
aanwezig is.  

Let op: De kinderen uit de groepen 3 t/m 8 moeten hun extra schoen dus 
niet vergeten mee te nemen aanstaande donderdag!  
 

Groepen 1-2-3: pyjamafeest 
De kinderen mogen aankomende 
donderdag 25 november om 18.30 uur in 
hun pyjama op school komen. We gaan dan 
samen liedjes zingen en leuke dingen doen.  
In verband met de maatregelen omtrent COVID 19 kunnen we nog steeds 
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. U kunt uw kinderen aan het einde van het pyjamafeest ook weer 
ophalen bij deze plekken. 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 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!  

Op vrijdag 26 november gaan we kijken of er iets in onze 
schoen zit. De kinderen van de groepen 1 t/m 4 komen door de 
reguliere ingangen naar binnen en verzamelen in hun eigen 
klaslokaal. Daarna gaan ze gezamenlijk de schoen leeghalen. 
 

Bezoek Sinterklaaskasteel 
Goed nieuws! Voor groep 4B kon afgelopen woensdag 
het bezoek aan het kasteel niet doorgaan. Gelukkig heeft 
Sinterklaas ons laten weten dat er een plekje vrij is 
gekomen en zo kan groep 4B aanstaande vrijdag 26 
november toch nog bij de Sint en zijn Pieten op bezoek, wat fijn! 
 

De groepen 3A, 3B en 4A zijn afgelopen woensdag naar het 
Sinterklaaskasteel geweest, ze hebben enorm genoten. De Sint was een 
dutje aan het doen maar voor de kinderen van Kindcentrum Dierdonk wilde 
hij dit wel even onderbreken. 
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OPEN MIDDAG OPVANG KINDCENTRUM DIERDONK AFGELAST! 

We hadden gehoopt dat we de opvang van Kindcentrum Dierdonk aan 
iedereen die geïnteresseerd is, te kunnen laten zien. Helaas blijkt minder 
waar. Door de toenemende maatregelen en de oplopende besmettingen 
lijkt het ons meer dan verstandig om de open middag van de opvang af te 
lassen. Hoe trots we ook zijn op de locatie en hoe graag we dit ook met 
iedereen delen, zit er niets anders op dan verzetten naar een ander 
moment. Mocht je niet langer kunnen wachten en ben je nieuwsgierig? Dan 
mag je altijd een gratis en vrijblijvende rondleiding aanvragen via de 
website: www.korein.nl/rondleiding. We zullen dan een rondleiding 
plannen op gepaste afstand.  

Met vriendelijke groet, 
Eva Verrijt. 

Locatiemanager Kindcentrum Dierdonk 
e.verrijt@korein.nl 

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

 

NASCHOOLSE WETENSCHAPSCLUB 

Zoals u vorige week in de nieuwsbrief heeft 
kunnen lezen, is de promoshow van Mad 
Science komen te vervallen. U kunt uw kind op 
dit moment nog niet aanmelden. We zijn nog 
in afwachting van het door laten gaan van de 
naschoolse wetenschapsclub vanwege de maatregelen. Zodra wij weten of 
de naschoolse wetenschapsclub doorgaat, brengen wij u weer via de 
nieuwsbrief op de hoogte.   
 

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  
 

BUDDYTRAJECT  
Alweer ruim twee jaar geleden zijn 
wij op school begonnen met het 
Buddytraject. Stichting High Tech 

Helmond De Peel heeft binnen dit traject bedrijven en 
scholen aan elkaar gekoppeld om samen lessen te ontwikkelen voor de 
scholen. Wij zijn gekoppeld aan Ariza. Ariza maakt allerlei soorten 
sapconcentraat, beter bekend als diksap. Op maandag 22 november en 
dinsdag 23 november krijgen de kinderen van de groepen 5 een gastles van 
Nicole Brierly, werkzaam bij Ariza. De kinderen van de groepen 5 gaan meer 
leren over waar het sapconcentraat vandaan komt, hoe dit geproduceerd 
wordt en hoe het naar de winkels wordt vervoerd. 
 

GLOBAL GOALS 
[ingezonden] 
Groep 6 tot en met groep 8 hebben twee weken lang op maandag Global 
Goals gehad. We hebben geleerd wat de 17 doelen zijn die de gemeente 
Helmond en de Verenigde Naties in 2030 willen bereiken. Zoals milieu, 
economie, verspilling enz. De 1ste les hebben we gekeken wat ze met de 
doelen willen bereiken. We hebben ook geleerd wat alle doelen betekenen.  
De 1ste les hebben we ook gekeken wat Nederland goed en slecht doet. De 
2de les hebben we in groepjes foto´s gekregen en die moesten we dan van 
arm naar rijk gelegd. We hebben ook nog kaartjes uitgeknipt en dan vroeg 
de lerares dat je een kaartje omhoog houden die bij de zin hoorde. Helaas 
kwam toen al het einde aan Global Goals maar we hebben het super leuk 
gehad.                                                                           gemaakt door Nealy (8A) 

http://www.korein.nl/rondleiding
https://www.wijzijnjong.nl/
mailto:activiteitencommissie@dierdonkschool.nl
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Wij zijn vrijdag 19 november bij de kleuters geweest om te vertellen over 
de Global Goals. We hebben vooral vertelt over de natuur en het klimaat. 
Wij willen bereiken dat je niet zo veel de wc door moet spoelen we hebben 
vergeleken met een beker, maatbeker en een emmer hoeveel water er 
doorgespoeld wordt. Afval niet in de natuur gooien en dus gewoon even in 
je broekzak doen en als je een prullenbak ziet gooi het gewoon in de 
prullenbak. En dat je de lamp niet aan moet zetten want dat kost veel 
energie en geld. We hebben deze les zelf ook gehad en wij moesten het dus 
ook voor de kleuters doen, we hadden het idee dat de kleuters het leuk 
vonden.                                                                     Groetjes, Sem en Siem (8A) 

 
Global Goals bij de kleuters! 
Wij hebben vandaag lesgegeven over Global Goals (Natuur, Klimaat, Milieu) 
bij groep 1B. Global Goals is een actie die de werelddoelen heeft om de 
wereld een stukje beter te maken. Het is de bedoeling dat die doelen in 
2030 gehaald zijn. 
Wij hebben het op een makkelijkere manier uitgelegd aan de kleuters. Bijv. 
over het afval op het schoolplein, over uitlaatgassen van auto`s, over 
hoeveel water je doorspoelt als je naar de wc gaat en over de lampen uit 
doen als ze er niet zijn. Als laatste hebben we ze laten denk wat ze zelf 
kunnen doen om een handje te helpen en een verbetering bij te dragen. 
Hun bijdragen is om het afval op te ruimen en de lampen uit te doen als ze 
niet in de klas zijn. Bedankt groep 1B (juf Candy) voor jullie aandacht en dat 
wij langs mochten komen.                                      Groetjes Robyn & Lien (8A) 

 


