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HEROPENING SCHOOLBIBLIOTHEEK DE LEESRUPS 
De maatregelen rondom Corona zijn versoepeld. Dit 
betekent dat wij vanaf deze week onze schoolbibliotheek 
De Leesrups weer openen. We hopen alle kinderen hier 
weer terug te zien. Wanneer kinderen een bezoek 
brengen aan de schoolbibliotheek, is het belangrijk dat zij 
een bibliotheektas en -pasje van thuis meenemen.  
Het rooster ziet er als volgt uit:  

Maandag 
3B, 4A, 4B 

Dinsdag 
3A, 5A, 5B, 6A, 6B 

Woensdag 
1A, 1B, 2A, 2B, 7A, 7B, 8A, 8B 

 

PODIUMOPTREDENS GAAN EINDELIJK WEER STARTEN 
Nu de bioscopen en concertzalen 
weer toegankelijk zijn, mag ook 
onze aula na een heel lange periode 
gelukkig weer gasten ontvangen. 
Vrijdag 11 maart is het zover, onze 
podiumoptredens mogen weer van 
start!  
Mama’s en pappa’s, oma’s en opa’s 
u bent van harte welkom! 
Let op: In verband met de technisch 
leesmix op vrijdag, starten de eerste 
groepen niet om 09.00 uur maar om 09.15 uur! 
09.15 uur Podiumoptredens groep 1A en 4A 
11.00 uur Podiumoptredens groep 3A en 6A 
 

WOONT U BUITEN DE WIJK DIERDONK? 
AANSTAANDE WOENSDAG VANAF 12.00 UUR OPVANG MOGELIJK 

Er komen steeds meer gezinnen van 
buiten de wijk Dierdonk naar 
Kindcentrum Dierdonk toe. Deze 
kinderen worden vaak met de auto 
gebracht en gehaald. Desbetreffende 
ouders ervaren de verschillende eindtijden van de 
onderbouw 12.00 uur en bovenbouw 12.30 uur als 

storend. Het loont de moeite niet om op en neer te rijden. Zij wachten dan 
veelal in de auto op hun oudste kind.  
Aanstaande woensdag starten we een pilot om de kinderen van de groepen 
1-2-3-4 die woonachtig zijn buiten de wijk Dierdonk tot 12.30 uur op te 
vangen. 
Let op: De ouders die woonachtig zijn buiten de wijk Dierdonk kunnen zich 
vooraf aanmelden voor deze service bij de groepsleerkracht. 

Ma. 07-03  De schoolbibliotheek gaat weer open 

Di.   08-03    

Wo. 09-03    

Do.  10-03  

Vr.   11-03  09.15 uur Podiumoptredens groepen 1A en 4A 
 11.00 uur Podiumoptredens groepen 3A en 6A 

Ma. 14-03   

Di.   25-03    

Wo. 16-03    

Do.  17-03  Spelletjesmiddag groepen 1-2 

Vr.   18-03  09.15 uur Podiumoptredens groepen 1B en 4B 
 11.00 uur Podiumoptredens groepen 3B en 6B 

http://www.dierdonkschool.nl/
http://www.korein.nl/dierdonk
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DE HUISWERKKLASSEN GAAN WEER VAN START  
PER MAANDAG 13 EN DONDERDAG 16 MAART 
De kinderen in de groepen 7 en 8 extra begeleiding willen ontvangen 
kunnen terecht in de twee huiswerkklassen van maandag en donderdag na 
schooltijd tussen 15.00 en 16.00 uur in de aula van de school en onder 
begeleiding van leerkrachten. Aanmelden via de groepsleerkracht. 
 

BEZOEK JAN VISSERMUSEUM GROEPEN 5 
We zijn naar het Jan Vissermuseum geweest. 
We leerden over Jan en Jet. We gingen daar van 
alles doen. Sokken stoppen, luiers wassen, 
sjoelen, koffiebonen malen, wegen met 
gewichten en met een griffel schrijven op een 
leistenen bordje. Een meneer heeft nog allerlei 
leuke dingen verteld over vroeger.  

Van Tessa en Eleana groep 5B 
 
 

 
 

CARNAVAL 
Vrijdag 25 februari was het eindelijk zo ver! Carnaval op school.   
Hossen, dansen, polonaise en schminken! Carnaval is echt een groot feest!   
Nu na de vakantie is er niets meer te zien van het feestgedruis, maar met 
enkele foto`s blikken we toch nog even terug op een geweldig feest!  
Voor de laatste keer....ALAAF!  
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De carnavalsvieringen waren weer een daverend succes voor jong en oud! 
De jongste kinderen hadden veel plezier met de goochelaar Rinaldo en een 
feestelijk programma in en om de klas.  

 
 

De kinderen uit de groepen 5-6-7-8 hadden een 
carrousel met diverse activiteiten en wanneer 
het voor sommige kinderen te druk werd, dan 
was er de rustplek in de personeelskamer van 
de school. In de aula zorgde carnavals-DJ 
meester Pieter voor een geweldige sfeer! 
Kleurwedstrijd  
Alle kinderen die het leuk vonden konden 
deelnemen aan een echte kleurwedstrijd. Er zijn 
zo veel mooie kleurplaten ingeleverd, dat het 
erg lastig was om een winnaar te kiezen. Alle 
winnaars hebben een mooi presentje gekregen.  

De jeugdraad  
Daarnaast hadden we ook dit jaar weer onze eigen Jeugdraad 
met natuurlijk ook een echte Dierdonk Prins Pim en Prinses Bo! 
De jeugdraad  heeft alle kinderen het ‘Dierdonk carnavalslied’ 
aangeleerd. 
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Onderstaande wijzigingen betreffen de groepen 1 t/m 8. 
 

ATTENTIE: FOUT IN DE SCHOOLKALENDER 
In de schoolkalender van de maanden april/mei 
staat maar één vakantieweek gearceerd. We 
hebben echter zoals u in de Informatiegids op 
blz. 43 heeft kunnen lezen twee weken 

Meivakantie van maandag 25 april tot en met vrijdag 6 mei. 
 

ATTENTIE: WIJZIGING DATUM SCHOOLREIS 
De schoolreis wordt verzet naar dinsdag 
24 mei en we gaan met alle 452 
kinderen naar Toverland.  
 

 
 

DE KONINGSSPELEN WORDEN VERPLAATST NAAR 
DE SPORTDAG VAN VRIJDAG 8 JULI 2022 

Vanwege het 25-jarig jubileumjaar zullen de 
Koningspelen verplaatst worden naar vrijdag 8 juli. 
Deze dag zal als opmaat dienen voor de 
FEESTIVALWEEK. 
 
 
DE SPORTDAG VAN VRIJDAG 
Een tipje van de (feest-)sluier oppakkende hierbij een globaal overzicht van 
de FEESTIVALWEEK. 
Kinderen mogen kiezen uit zo’n 45 workshops gegeven door interne en 
externe leraren, ouders en vrijwilligers om iets te leren, bijvoorbeeld ballet-
dans, toneel, musical, acrobatiek, beeldhouwen, schilderen, handstand, 
brooddeeg bakken, enz. enz. Het resultaat van de workshops wordt op 
vrijdag in zaal De Traverse gepresenteerd aan de kinderen en ouders. 
Vrijdag 8 juli Opening en sportdag 
Maandag 11 juli Gekke kleding-dag en workshops 
Dinsdag 12 juli Groen en gele haren-dag en workshops 
Woensdag 13 juli Opa en oma ochtend 
Donderdag 14 juli Schmink-dag en workshops 
Vrijdag 15 juli De feestdag! 
Presentatie workshops en optredens voor ouders in zaal De Traverse  
(’s morgens groepen 1-2-3-4 ’s middags groepen 5-6-7-8 en ’s avonds 
reünie voor oud-leerlingen en oud-teamleden). 
Verdere informatie volgt in de komende 
periode. 
Wij hopen dat veel ouders/verzorgers op vrijdag 15 
juli aanwezig kunnen zijn! Save the date! 
 
 

BIJNA DE LAATSTE CORONA UPDATE?    (naar wij hopen) 
Ondanks dat er toch nog 
leerkrachten positief testen en vijf 
dagen in thuisquarantaine moet 
verblijven, voelen wij op school dat 

we al meer ontspannen kunnen werken.  
Versoepelingen: 
• De isolatieduur wordt verkort van minimaal 7 dagen naar 5 dagen 

(indien 24 uur klachtenvrij). Klachtenvrij betekent in ieder geval geen 
koorts, geen hoesten, geen keelpijn, geen benauwdheid, geen 
neusverkoudheid, geen spierpijn, geen diarree. 

• Richtlijnen rondom groepsgrootte, cohortering en gespreide 
looproutes vervallen. 

• Ouders, verzorgers en andere externen mogen weer in de school.  
• Het is niet meer nodig om 1,5 meter afstand te houden. 

Basismaatregelen zoals regelmatig handen wassen en voldoende 
ventileren gelden wel. 

• Mondkapjes zijn niet meer nodig in de school.  
• Het dringende advies voor leerlingen (voor groep 6 t/m 8) en 

onderwijspersoneel om twee keer per week een zelftest te doen blijft. 
Alle leerlingen van de groepen 6-7-8 ontvangen ook deze week twee 
zelftesten.  

• Vanaf 1 maart kunnen er zelfs meer zelftesten worden aangevraagd, 
ook voor de onderbouw. 

 

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. 
 
 


