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Bijzonderheden deze lesweek: 

Bijzonderheden volgende lesweek: 

Deze nieuwsbrief bevat vier pagina’s 
 

HET TEAM VAN KINDCENTRUM DIERDONK WENST IEDEREEN EEN… 

 
 

CORONA UPDATE 
De afgelopen persconferentie van 3 januari gaf het 
goede nieuws: Scholen in het primair onderwijs 
gaan open per 10 januari. Dus op deze eerste 
schooldag van het nieuwe kalenderjaar starten we 
zonder groepen in quarantaine. Er zijn wel twee leerkrachten die deze week 
in quarantaine moeten blijven. 
 

Voor de scholen gelden dezelfde afspraken als voor de verlengde 

kerstvakantie. Het gaat om de volgende regels: 

• Leerlingen en medewerkers met coronaklachten moeten thuisblijven 
en zich (laten) testen. Uw kind moet ook thuis blijven 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.  

• Let op: De zelftest kan niet worden gebruikt om uit een quarantaine te 
komen, dan blijft een PCR test bij de GGD noodzakelijk. 

• Scholen spreiden pauzes en proberen contacten tussen verschillende 

schoolklassen te vermijden. Ook komen leerlingen zoveel mogelijk zelf 

naar school. 

• Leerlingen van groep 6, 7 en 8 van de basisschool en medewerkers 

dragen mondkapjes in de gang. 

• Voor leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 en al het onderwijspersoneel 

in de scholen geldt: twee keer per week thuis een preventieve zelftest 

doen, zo nodig met behulp van ouders of andere verzorgers. Als de test 

positief is, gaat de persoon en de rest van het gezin in quarantaine en 

laten zich testen in de GGD-teststraat. Als de test negatief is, kan de 
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leerling of leraar naar school. Dit dringende test-advies geldt voor 

iedereen, dus ook voor gevaccineerden.  

• Alle leerlingen van de groepen 6-7-8 ontvangen vandaag twee 

zelftesten.  

• Daarnaast gelden in de scholen nog steeds de basismaatregelen. Dat 

betekent: volwassenen houden onderling 1,5 meter afstand (ook 

leraren waar mogelijk), ouders blijven buiten de school, er wordt goed 

geventileerd en vergaderingen zijn online 
 

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. 
 

PORTFOLIO EN DE BIJBEHORENDE KIND-OUDERGESPREKKEN  
Het portfolio van uw kind(-eren) wordt in januari 
aan uw kind(-eren) meegegeven. De kind-
oudergesprekken starten ook in de komende 
weken. U ontvangt hiervoor een uitnodiging van de 
leerkracht. 
  
 

AFSCHEID JUFFROUW CLAUDIA 
 

JUFFROUW CLAUDIA MERKELBACH-VAN DER ZANDEN 
Juffrouw Claudia geeft al sinds 2001 les op Kindcentrum 
Dierdonk. Zij werkte graag met de wat oudere kinderen en 
heeft ruim 20 (!) schooljaren voornamelijk in de 
middenbouw gewerkt, drie jaren in groep 5, twee jaren in 
groep 7 en maar liefst 15 jaren in groep 6. In deze groepen 
voelde zij zich zeer wel thuis.  
Maar juf Claudia was breed inzetbaar, ook in de 

bovenbouw was ze als een vis in het water.  
Zij heeft na haar studie Cultuurcoördinator zich jarenlang ingezet om de 
diverse aspecten van Cultuur op ons Kindcentrum op een hoger niveau te 
brengen. Zij was ons cultureel-uithangbord naar de diverse culturele 
instanties. De vele culturele excursies en uitstapjes zijn door haar 
gecoördineerd, alsook de opzet van ons schoolorkest kwam uit haar koker. 
Zij wilde afgelopen najaar haar horizon verbreden en heeft daarvoor 
diverse andere Kindcentra bezocht. Voor de kerstvakantie heeft ze de 
knoop doorgehakt en interne mobiliteit aangevraagd om in het nieuwe 
kalenderjaar te gaan werken op KC Mozaïek in Helmond-Noord. 
 

Wij danken juffrouw Claudia voor haar inzet en betrokkenheid en wensen 
haar veel geluk, voorspoed en gezondheid in de toekomst! 

 
 

 

Wij danken onze collega Claudia 
voor de prettige samenwerking  

en de goede begeleiding van de kinderen. 
Wij wensen haar heel veel plezier  

en succes op haar nieuwe werkplek! 
 

 

VAN HARTE WELKOM MEESTER WILLEM ! 

Nadat dhr. Willem van Lieshout in de 
afgelopen periode een dag heeft 
meegelopen op ons Kindcentrum, gaat hij 
vanaf deze week op maandag, donderdag 
en vrijdag aan de slag in de midden- en 
bovenbouw. Meester Willem is 
afgestudeerd op De Kempel in 2002 en 
heeft in zijn carrière een diversiteit aan 
jobs in en buiten het onderwijs doorlopen. 

Hij gaat zijn huidige werk als ZZP-er voor het UWV combineren met een 
baan in Oase 5-6-7-8. 
Wij wensen meester Willem veel succes en bovenal veel onderwijsplezier 
toe op Kindcentrum Dierdonk! 
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VAN HARTE WELKOM MEESTER GILBERT ! 

Dhr. Gilbert Rijna is al vele jaren een bekende begeleider 
van de Voor- en Tussenschoolse Opvang in ons 
kindcentrum. Vanaf 1 januari treedt hij als 
leraarondersteuner met als taak activiteitencoördinator 
in dienst. 
Wij wensen meester Gilbert veel succes en bovenal veel 

onderwijsplezier toe op Kindcentrum Dierdonk! 
 
 

KERSTONTBIJT OP SCHOOL 
Op vrijdag 17 december voor de lockdown hadden we kerstontbijt op 
school.  Graag delen we een sfeerimpressie van deze activiteit met jullie.  
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DE KINDEREN VAN GROEP 6A EN GROEP 6B HEBBEN VOOR DE 
KERSTVAKANTIE DE CURSUS ROTS & WATER MET GOED GEVOLG 
AFGEROND  
In het najaar hebben de groepen 6A en 6B de cursus Rots & Water gevolgd 
en met succes afgerond.  
Van harte proficiat aan al die dappere en sociale kinderen! 

 
 

      
 

     
 


