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STUDIEDAG TEAM, KINDEREN ZIJN VRIJ  
Zoals u in de schoolgids heeft kunnen lezen, heeft het 

team vandaag maandag 6 december een 
studiedag, de kinderen zijn dan vrij.  
Het team zal deze dag aan de slag gaan 
met het thema: ‘Het pedagogisch klimaat’. 

 

VAN HARTE WELKOM JUFFROUW RENEE BEERENDS!  
Juffrouw Renee Beerends komt vanaf deze week 
lesgeven aan groep 5A. Op dit moment werkt zij als VO 
docente muziek en Nederlands op het Commanderij 
College in Gemert. Ze wil dit graag combineren met een 
parttimebaan in het basisonderwijs.  
Wij wensen juffrouw Renee heel veel werkplezier toe op 
Kindcentrum Dierdonk! 
 

CORONA UPDATE 
Nadat afgelopen week groep 4A thuis in 
quarantaine moest, starten we deze week gelukkig 
zonder een groep in quarantaine. Wel zijn er 
individuele kinderen thuis in quarantaine. Zij 
ontvangen Onderwijs op afstand via hun chromebook. 
 

Scholen blijven open maar met de volgende nieuwe richtlijnen, dat: 
 

- Uw kind thuis moet blijven ook bij milde verkoudheidsklachten/hoesten  
of koorts. Bij milde klachten is het mogelijk een zelftest te gebruiken. 
Wanneer deze negatief is kan uw kind weer naar school. De zelftest kan 
niet worden gebruikt om uit een quarantaine te komen, dan blijft een PCR 
test bij de GGD noodzakelijk.  

- Ouders en extern bezoek in principe de school niet binnenkomen; 
- Leerlingen zoveel als mogelijk alleen naar school en naar binnen komen     
  (uitzondering de instromende kleuters in groep 1); 
- Het dwingend advies geldt om leerlingen van groep 6,7 en 8 en al het  
  personeel in de gangen een mondkapje te laten dragen; 
- Het dringend advies om 2x per week een zelftest te doen geldt voor  
  leerlingen van groep 6,7 en 8 en alle medewerkers; 
- De quarantaineregels verder zijn aangescherpt: alle huisgenoten  
  moeten in quarantaine als er iemand besmet is, ongeacht of zij   
  beschermd zijn of niet-beschermd. Onderwijspersoneel, kinderen en  
  jongeren zijn  daarvan niet uitgezonderd. 
 

Mits de schoolorganisatie dit toelaat (is er voldoende personeel aanwezig?) wordt 
er iedere dag vanaf 09.00 uur online onderwijs op afstand geboden voor 
de kinderen die in quarantaine of thuisisolatie zitten en niet ziek zijn. 
 

Voor verdere vragen en verdiepende antwoorden klik op deze link. 
 

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. 

Ma. 06-12 STUDIEDAG TEAM, KINDEREN ZIJN VRIJ! 

Di.   07-12  

Wo. 08-12  

Do.  09-12  

Vr.   10-12  

Ma. 13-12  

Di.   14-12  Vergadering Activiteitencommissie 

Wo. 15-12   

Do.  16-12 Vergadering Medezeggenschapsraad  

Vr.   17-12  

http://www.dierdonkschool.nl/
http://www.korein.nl/dierdonk
https://mobilecms.blob.core.windows.net/appfiles/app_1979/News/NB-20211206-EXTRA.pdf
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KERSTMIS OP KINDCENTRUM DIERDONK  
  

Terwijl de laatste pepernoten opgesnoept worden, gaan wij 
op school verder met de voorbereidingen van het aanstaande 
Kerstfeest. Deze week wordt de school weer sfeervol 
versierd! In de komende nieuwsbrief vertellen wij u meer 
over alle activiteiten die plaats zullen vinden in deze kerstperiode. We gaan 
het kerstfeest weer goed vieren.  Ook zullen we de opa's, oma’s en/of 
ouderen in de wijk een extra warm hart toedragen.   
 

SINTERKLAASFEEST  
Groepen 1 t/m 4  
Sinterklaas was bij ons op school en hij 
was heel mooi en de pieten waren ook 
mooi. De pieten stonden bij het raam en 
er kwam ook een piet stiekem binnen, 
dat was heel leuk. Sinterklaas wist dat 
niet en toen ging de piet weer weg. We 
mochten in de aula een dansje doen voor 
Sinterklaas en de stafpiet en de 
boekenpiet.  

We kregen ook een hele grote zak 
met cadeautjes en we mochten 
allemaal een cadeautje hebben. 
We hebben ook Sinterklaas-
dansjes gedaan en sommige 
konden zelfs met hun ogen dicht 
dansen.           
Groetjes van alle kleuters. 
 

 
 

 
Groepen 5 t/m 8: surprise  
De leerlingen van groep 5 t/m 8 mochten afgelopen vrijdag gezellig in de 
klas elkaars surprise uitpakken. De kinderen hebben allemaal ontzettend 
hard gewerkt aan hun surprise! De pieten kwamen ook nog even op bezoek 
en elke klas kreeg een cadeau.   
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PEUTERWERK OOK BIJ KINDCENTRUM DIERDONK 
Kinderen die lekker in hun vel zitten, kunnen zich optimaal ontwikkelen. 
Daarom zorgen we voor geborgenheid, veiligheid, persoonlijke aandacht 
en warmte. En de ruimte om hen al spelend te laten ontdekken wat ze leuk 
vinden, op hun eigen moment en op hun eigen wijze. Zodat jij jouw kind 
zíet groeien! 
 

Peuterspeelzaal en peuterdagopvang. 
De peuterspeelzaal en peuterdagopvang groep zijn onderdeel van 
Kindcentrum Dierdonk. Peuters van 2 tot 4 jaar spelen samen op de groep. 
Peuters trekken er graag op uit om de wereld beter te leren kennen. 
Daarom prikkelen we hun natuurlijke nieuwsgierigheid. Zodat ze 
ontdekken wat ze leuk vinden en wat hun talent is. Kinderen die het op 
eigen wijze doen, daar houden we van!  
 

Ontwikkelingsgerichte activiteiten.  
Dit doen we door ontwikkelingsgerichte activiteiten aan te bieden in 
afwisselende thema's, waarbij we gebruik maken van de vve-methode Uk 
en Puk.  
 

Het kind staat voorop.  
Iedere dag weer sluiten we aan bij de belevingswereld van de kinderen. Dit 
doen we door spelenderwijs te leren. Dagelijks spelen we met groep 1 om 
zo de doorgaande leerlijn te bevorderen. Voor een vertrouwde overstap 
naar de basisschool. Bij Kindcentrum Dierdonk mag je zijn wie bent! 
 

Openingstijden en praktische informatie. 
Kinderen vanaf 2 jaar zijn welkom op onze peutergroep. We zijn nog klein 
en werken met een vast en hecht team. Er zal altijd een bekend gezicht op 
de groep aanwezig zijn. Het is mogelijk om hele dagen dagopvang af te 
nemen bij Kindcentrum Dierdonk van 7.30 uur tot 18.30 uur. Daarnaast is 
het mogelijk om een ochtend of juist de middag gebruik te maken van 
peuterdagopvang (tot en vanaf 13.00 uur). De peuterspeelzaal tijden zijn 
van 08.15 uur tot 12.15 uur.  
 

Nieuwsgierig? Leer ons kennen op www.korein.nl/dierdonk en vraag direct 
een gratis en vrijblijvende rondleiding aan!  

Met vriendelijke groet, 
Eva Verrijt. 
Locatiemanager 
Kindcentrum Dierdonk 
e.verrijt@korein.nl 
+ 31 (0) 6 50 19 36 18 
www.korein.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUNIOR JIBB+’ER OP KINDCENTRUM DIERDONK 
[ingezonden] 
Je kent vast wel de Jibb+’er op jouw 
school. Van de gymles, het naschools 
aanbod en/of de sportdag. Maar ken je 
ook de Junior Jibb+’er van jouw school? 
Dat is een bovenbouw leerling die 
meedenkt met het beweegaanbod van 
Jibb+. 
 

Boas van Es is de Junior Jibb+’er op 
jouw school. Samen met zes andere 
Junior Jibb+’ers helpt hij Jibb+ met het 
organiseren van gave sportactiviteiten. Als jij met een vraag zit over sport 
of gezonde voeding kun je het dus ook aan Boas vragen!  
 

Boas stelt zichzelf even voor: 
‘Ik ben Boas en ik zit op BS Dierdonk in groep 8B. Mijn lievelingssport is 
voetbal en ik houd ook van steppen. Ik speel veel buiten en dan zijn mijn 
favoriete spellen “voetje van de vloer” en “jachtseizoen”. Ik ben nu voor 
het 2e jaar op rij Junior Jibb+’er en vertel je graag wat ik allemaal doe als 
Junior Jibb+’er!” 

http://www.korein.nl/dierdonk
https://www.wijzijnjong.nl/

