
 

 
 

 
 

 
 

 
 

SBO de Dijk  Heuvel 61-63 6651 DB Druten,  0487-50 @ info@sbodedijk.nl   www.sbodedijk.nl 

 

Agenda 
 

datum Onderwerp 

24 aug Eerste schooldag 

2 sept Algemene informatieavond en voorlichting VO 

10 sept Omgekeerde oudergesprekken 

14 sept Omgekeerde oudergesprekken 

1 okt  Studiedag 

 

 
Beste ouder(s), verzorger(s), 

 

De vakantie zit er weer op. Hopelijk heeft iedereen ervan genoten en kunnen we 

met z’n allen weer uitgerust starten met het nieuwe schooljaar! In het eerste 

Dijknieuws de belangrijkste dingen voor de start van dit nieuwe schooljaar! 

   

Namens het team van SBO De Dijk, 

Esther van Loon 

 

 

Aan de coronamaatregelen veranderen we niet veel.   

We hanteren de algemene regels van de overheid/ RIVM met betrekking tot corona. 

Alle leerlingen gaan volledig naar school. 

• Leerlingen wassen meerdere malen per dag de handen. Bij binnenkomst en 

vertrek en na de pauzemomenten.  

• De schoonmaak blijft intensief.  

• Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te blijven en 

groepen mogen weer worden gemengd. Dit doen we alleen indien nodig. 

• Tussen alle volwassenen moet onderling 1,5 meter afstand bewaard worden 

• Kinderen worden tot aan de poort gebracht en gaan bij aankomst op het 

plein meteen naar de klas. 

• Ouders mogen in de school komen, maar alleen op afspraak. Voor ouders 

van leerlingen geldt dat zij de eerste keer met de leerling mee naar binnen 

mogen lopen. Voor nieuwe leerlingen in leergroep geel, kan dit wat vaker 

zijn.  

• De gymles vindt weer plaats in de sporthal. 

Nieuws vanuit de directie 

Coronamaatregelen 

    Dijknieuws 
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• Normaal gesproken wordt er na iedere vakantie een luizencontrole 

uitgevoerd. Dit kan nu niet plaatsvinden op school. Wij vragen u om zelf 

thuis de controle uit te voeren.  

 

 

Elke bezoeker van school (ook ouders), moeten we vragen naar mogelijke 

gezondheidsklachten (triage) en moeten we registeren. Dit gebeurt door middel van 

het invullen van een formulier aan de balie.  

 

Mocht u terug zijn gekomen van vakantie uit een rood of oranje gebied, dan geldt 

het 10 dagen quarantaine advies voor volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar. 

Kinderen van 4 t/m 12 jaar mogen wel naar school, tenzij zij gezondheidsklachten 

hebben. Dit laatste geldt voor alle kinderen, ook als ze niet in een risicogebied zijn 

geweest en verkoudheidsklachten hebben, blijven ze thuis. (Peuters én kinderen 

met chronische verkoudheidsklachten uitgezonderd.) 

 

 

Voor de zomervakantie heeft er een ventilatiecontrole 

plaatsgevonden. Daaruit blijkt dat SBO De Dijk een goed 

functionerend ventilatiesysteem heeft, maar daarnaast wordt er 

ook voortdurend geventileerd door ramen en deuren tegen 

elkaar open te zetten. 

Het CO-2-gehalte wordt regelmatig gemeten in school om te 

controleren of er genoeg ventilatie plaatsvindt en er 

aanpassingen nodig zijn.  

 

We vinden het contact met ouders belangrijk. De komende tijd gaan we nadenken 
over hoe we de contacten met u als ouders/verzorgers op een fijne manier kunnen 

onderhouden. We denken dan bijvoorbeeld ook aan een alternatief voor de 
koffieochtenden en andere vieringen, zolang als het nodig is in verband met de 
RIVM-regelgeving. 

 

 
Op maandag 24 augustus start het schooljaar weer. Elk jaar besteden we hier met 

alle kinderen en leerkrachten aandacht aan. Dat doen we nu, in plaats van 
gezamenlijk, per groep. 

 

 
Op woensdagavond 2 september staat de algemene informatieavond op het 

programma. In verband met de coronamaatregelen kiezen we er dit jaar voor om 

de informatie op papier mee te geven.  

Ventilatie in de school 

Oudercontacten in coronatijd 

Eerste schooldag 

Algemene informatieavond en voorlichting VO 



 

Aansluitend aan de informatieavond is er normaal gesproken een voorlichting over 

de overgang naar het voortgezet onderwijs. We gaan bekijken hoe we u daarover 

gaan informeren. U hoort dit nog van ons. 

 

 

Op donderdag 10 en maandag 14 september staan de omgekeerde 
oudergesprekken gepland. U ontvangt hiervoor een uitnodiging met daarin 

informatie over de inhoud en de werkwijze van de gesprekken. De omgekeerde 
oudergesprekken vinden, net als de rapportgesprekken aan het einde van het vorig 

schooljaar, telefonisch of online plaats. 
 

 

Juf Jessie van Rooij start dit jaar als juf in 

Blauw A op dinsdag en woensdag. Zij vervangt 

juf Sabina in verband met haar 

zwangerschapsverlof. Juf Jessie start meteen 

na de vakantie. Juf Saskia werkt dan op 

maandag, donderdag en vrijdag in Blauw A. 

Juf Colleen Nillesen start dinsdag als 

onderwijsassistente op onze school. Zij werkt op donderdag en vrijdag in leergroep 

geel en zal op de dinsdag in de andere groepen ondersteunen. 

Wij wensen juf Jessie en juf Colleen heel veel succes en plezier op SBO De Dijk! 

 

 

Op donderdag 1 oktober staat een studiedag gepand. Alle leerlingen zijn 

dan vrij!  

 

We zien de rapporten die vorig jaar voor de zomervakantie mee naar huis zijn 

gegaan graag zo spoedig mogelijk weer terug. Deze kunnen worden ingeleverd bij 

de leerkracht van uw kind. 

 

 

Ook dit jaar zijn we weer op zoek naar ouders die ons willen helpen bij activiteiten 
en dergelijke. Maandag gaat er een formulier mee in de tas van uw kind. U kunt 

zich opgeven via het strookje onderaan de brief. Dit kan worden ingeleverd bij de 
leerkracht van uw kind. 

 

 

Omgekeerde oudergesprekken 

Nieuwe collega’s 

Studiedag 

Rapporten terug 

Hulpouders 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muziekles 
 
Een nieuwe hobby? Zelf muziek maken? Wil je een instrument gaan bespelen of zingen? Meld je dan 
snel aan! De Nieuwe Muziekschool start vanaf maandag 31 augustus weer met de lessen. Jong en oud 
kunnen er terecht voor muziekles. OF  
meld je aan voor een (gratis) proefles op zaterdag 29 augustus. Zie www.denieuwemuziekschool.nl  
Als je graag wilt weten op welke dagen de lessen zijn kijk dan op 
https://denieuwemuziekschool.nl/lesrooster/ 
 
Vanaf ongeveer 8 jaar kun je een instrument leren bespelen. Muzieklessen op een instrument zijn er in 
verschillende vormen. Je kunt kiezen uit individuele les, of groepsles in een kleine groep (maximaal 4 
leerlingen). Leerlingen van groep 6-7-8 die van zingen houden kunnen zich aanmelden voor Junior 
Voices op maandag van 16.30-17.15 uur. Vanaf ongeveer 11 jaar kun je individueel zangles nemen.  
 
Ook voor iedereen die de basisschool al lang heeft verlaten bestaat er natuurlijk de mogelijkheid om 
met een nieuwe hobby te starten door te gaan zingen of een muziekinstrument te leren bespelen. 
Vaders, moeders, opa's, oma's: iedereen is welkom! 
 
Muzikale basisvorming voor leerlingen van groep 1 t/m 4: 

- Muziek & Beweging (groep 1-2) op maandag van 16.30-17.15.  

- AMV (groep 3-4) op maandag van 17.15-18.00 uur. Deze leerlingen krijgen een melodica mee 
naar huis om thuis op te spelen. 

Beide lesvormen starten met een proefles op maandag 7 september. Graag vooraf aanmelden voor de 
proefles bij de docent: yvonne.verschuren@denieuwemuziekschool.nl of 0487-541906. 
 
Alle lessen vinden plaats in: 
IKC de Kubus, Irenestraat 3, 6651 XK Druten 
 
Voor meer informatie kunt u de website bezoeken www.denieuwemuziekschool.nl of contact opnemen 
met het secretariaat 06-5000 7350.  

 

De nieuwe muziekschool 
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