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Agenda
datum
5 okt
19 okt
23 okt
30 okt

Onderwerp
Dag van de leraar
Start herfstvakantie
Einde herfstvakantie
Dijknieuws 3

Nieuws vanuit de directie
Beste ouder(s), verzorger(s),
In een tijd waarin de bevestigde besmettingen van Covid-19 volop toenemen, blijft
het gelukkig relatief rustig in het onderwijs. Een verandering in het protocol is dat
kinderen met neusverkoudheid t/m 12 jaar naar school mogen en dat zwangere
juffen vanaf week 28 voortaan ook afstand moeten houden van de leerlingen. We
hopen dat het hierbij blijft. Tijdens het voorjaar hebben we allemaal ervaren dat
het belangrijk is dat de leerlingen gewoon naar school kunnen.
Daarom wensen wij iedereen heel veel gezondheid toe voor de komende tijd!
Namens het team van SBO De Dijk,
Esther van Loon

Coronamaatregelen
Kinderen t/m 12 met verkoudheidsklachten mogen naar school. Daar zijn wij blij
mee, Kinderen missen anders in deze tijd veel lessen. Toch zijn er ook
gezondheidsklachten waarbij een kind niet naar school mag komen. Daar is een
beslisschema voor ontwikkeld. In de bijlage de beslisboom van de GGD.

Studiedag
Op donderdag 1 oktober stond er een studiedag gepland. Het team heeft hard
nagedacht over de verbetering van het spellingonderwijs. Het doel is dat de
leerlingen weer plezier ervaren tijdens de spellingles. De komende periode gaan wij
hiermee aan de slag.

Kunst in de aula
De aula ziet er prachtig uit! Dit komt door de kunstwerken die er hangen. De
leerlingen hebben per groep een kunstwerk gemaakt. Ook de juffen en meesters
hebben samen een kunstwerk gemaakt.

Oudercontacten in coronatijd middels Parro
Wij zijn de communicatie-app Parro aan het uit proberen. Deze app
vergemakkelijkt het contact tussen ouders en school en waarborgt
de privacy van alle betrokkenen. Op dit moment zijn wij als team de
mogelijkheden aan het verkennen. Er zullen nog afspraken komen
over een vaste manier van communiceren als school.
De Parro-app is te installeren op de computer en op de mobiele
telefoon. U heeft hierover informatie van de groepsleerkracht
ontvangen. Meer weten? Lees dan verder op www.parro.com.

Vervoersprotocol
In de bijlage het vervoersprotocol van SBO De Dijk. Dit
protocol is bedoeld om het halen en brengen van alle
leerlingen zo veilig mogelijk te laten verlopen. We verzoeken
u om het protocol door te lezen en uw kind te halen/brengen
volgens afspraak. Dit protocol wordt ook in de groepen
besproken.

Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek 2020 is van 30 september tot 11 oktober en zal in het teken
staan van 'En toen?' waarbij kinderen de geschiedenis induiken.

Activiteiten Kinderboekenweek in de bibliotheek
In de bijlage twee activiteiten die in de Kinderboekenweek in de bibliotheek Druten
en Beneden-Leeuwen georganiseerd worden.

Actie Bruna Druten voor schoolbibliotheken
In de Kinderboekenweek voert Bruna Druten campagne voor de schoolbibliotheken
in de regio. Woensdag 30 september is een speciale spaaractie begonnen, waarbij
klanten kassabonnen van kinderboeken kunnen omzetten in boeken voor de bieb
van de school. Hoe meer mensen meedoen, hoe meer gratis kinderboeken de
school bij Bruna Druten mag uitzoeken.
(Groot)ouders en andere klanten kunnen kassabonnen van kinderboeken tussen 30
september en 11 oktober tijdens de Kinderboekenweek bij Bruna Druten inleveren.
De kassabonnen worden bij de kassa in de bus van de school naar keuze gedaan.
Bruna Druten geeft vervolgens geheel belangeloos boeken aan de bibliotheek van
de school voor 20 procent van het totaalbedrag.
De schoolbieb-actie van Bruna loopt tot en met einde van de Kinderboekenweek.
Klanten krijgen bij de aanschaf van tenminste €12,50 aan kinderboeken standaard
het kinderboekenweekgeschenk gratis.
Voor vragen aan Bruna Druten kunt u contact opnemen met de winkel op
telefoonnummer 0487-513965 of via de mail: bruna0811@brunawinkel.nl

EU schoolfruit en -groente
Goed nieuws: onze school mag meedoen aan het EU-Schoolfruit- en
groenteprogramma 2020-2021. Onze school krijgt vanaf 11 november 20 weken
lang gratis groente en fruit geleverd. Dit zal op de woensdag, donderdag en vrijdag
plaatsvinden. U hoeft de kinderen op die dagen dus zelf geen fruit of groente mee
te geven.

Sjors Sportief/Sjors Creatief
Sjors Sportief/Creatief maakt vanaf september een herstart!
In februari 2020 is het concept Sjors Sportief/Creatief gelanceerd.
Veel kinderen, ouders en verenigingen waren enthousiast om
elkaar dit jaar te ontdekken. Helaas kwam eind maart door het
Covid-19 virus abrupt een einde aan dit concept en zoektocht.
Nu alle verenigingen weer open gaan, kan Sjors Sportief/Creatief
een doorstart maken.
Vanaf september t/m december kan iedereen weer op zoek naar
zijn/haar activiteit.
Iedere maand brengen wij een overzicht van geplande activiteiten.
Voor een actueel overzicht van alle activiteiten, zie: www.sjorssportief.nl

Herfstvakantie
Van 19 oktober tot en met 23 oktober is het herfstvakantie. Wij zien de kinderen
graag 26 oktober weer fris en uitgewaaid terug op school.

100 jaar geleden..

Ben je dol op verhalen en wil je meer weten over vroeger? Kom dan naar de bieb en ga 100 jaar
terug in de tijd.
Terug naar toen
Deze middag gaan we terug naar toen! Een echte verhalenverteller neemt mee je terug naar 100 jaar geleden.
Hoe was het om toen een kind te zijn in het Land van Maas & Waal? Laat je verrassen en meeslepen. Daarna
mag je jezelf verkleden met kleding uit die tijd. We maken een foto voor een green screen en toveren jou naar
jouw dorp 100 jaar geleden. Natuurlijk mag je de foto mee naar huis nemen.
Voor wie?
Kinderen van 6-12 jaar
Mee doen is gratis – aanmelden verplicht!
Er kunnen maximaal tien kinderen per tijdvak meedoen, dus wees er snel bij!
Door de coronamaatregelen mag er maximaal één ouder bij blijven.
Wanneer?
Woensdag 30 september | 14.30u - 15.30u | bibliotheek Beneden-Leeuwen
Woensdag 7 oktober | 14.30u – 15.30u | wijkcentrum De Doorkijk
Kinderboekenweek 2020: En toen?
Tijdens de Kinderboekenweek 2020 gaan we terug in de tijd. Boeken en brengen geschiedenis tot leven,
waardoor de wereld van vroeger tastbaar wordt. Lees spannende verhalen over ridders, verplaats je in oorlogstijd
of kom van alles te weten over de Oudheid. Je hebt geen tijdmachine nodig om andere tijden te ontdekken.
Verken alle werelden van toen door het lezen van boeken!
Deze activiteit is een samenwerking met verhalenverteller Luc Remers, Historische vereniging Tweestromenland,
museum Tweestromenland en Bibliotheek Rivierenland.

Soul de Voorleeshond
Vind jij voorlezen moeilijk of spannend? Kom dan eens voorlezen aan
Soul de Voorleeshond. Zij vindt het altijd fijn als je voorleest of plaatjes
laat zien en luistert heel braaf naar je! Zo wordt hardop lezen veel leuker!
Waarom een voorleeshond?
Leren lezen is heel belangrijk,
maar niet voor alle kinderen even
gemakkelijk. Vooral hardop
voorlezen vinden kinderen
spannend. Voorlezen aan een
hulphond helpt. Kinderen die
voorlezen moeilijk of spannend
vinden, merken dat de hond heel
braaf naar ze luistert en geen
commentaar en oordeel geeft. De
hond voelt goed aan wat kinderen
nodig hebben. Dit alles maakt dat
kinderen meer hun best doen,
zelfvertrouwen krijgen, beter kunnen communiceren en hierdoor sociaal
vaardiger worden.
Zo wordt voorlezen niet alleen veel leuker voor kinderen, maar helpt het
ook hun leesvaardigheden te verbeteren.
Soul komt samen met haar baasje Wiepy op de eerste zaterdag van de
maand in bibliotheek Druten van 14.00-15.00 uur.

Sjors Creatief
Kalender september Sjors Sportief
sport

wie

wat

waar

voor wie

open/vol

badminton
bootcamp
hockey
judo
judo
judo
scouting
survival
tafeltennis
zwemmen

BC Druten
2B-outdoor
HCD
Judo Sho Shin
Judo Sho Shin
Judo Sho Shin
De Woutergroep
Storm Outdoor
TV Trumelo
Zwem club speciaal

badminton
bootcamp/survival
hockey
judo/stoeien
judo
judo
scouting
survival
tafeltennis
zwemmen

Druten
Deest
Druten
Druten
Druten
Druten
Deest
Deest
Dreumel
Druten

7 t/m 12 jaar
5 t/m 12 jaar
6 t/m 12 jaar
4 t/m 6 jaar
6 t/m 9 jaar
6 t/m 12 jaar
6 t/m 10 jaar
10 t/m 12 jaar
4 t/m 12 jaar
vanaf 12 jaar

open
vol
open
vol
vol
open
open
open
open
wachtlijst

Kalender september Sjors Creatief
activiteit

wie

wat

waar

voor wie

open/vol

computer
muziek
muziek
techniek
techniek
techniek

Computer club speciaal
De Nieuwe Muziekschool
De Nieuwe Muziekschool
Tech Lokaal
Tech Lokaal
Tech Lokaal

computerles
muziek & beweging
muzikale vorming
Gamedesign
knutselen
programmeren

Druten
Druten
Druten
Beneden-Leeuwen
Beneden-Leeuwen
Beneden-Leeuwen

vanaf 12 jaar
4 t/m 6 jaar
6 t/m 8 jaar
10 t/m 12 jaar
10 t/m 12 jaar
10 t/m 12 jaar

wachtlijst
open
open
open
open
open

* De sport/activiteit in de oranje kleur is speciaal voor mensen met een beperking!

* open/vol: De actuele stand van aanmeldingen is het moment van publiceren. Het kan zijn dat in de
tussentijd andere activiteiten ook vol zijn.
Mocht je toch graag iets willen doen wat vol zit, neem gerust contact op met de betreffende
vereniging. Hopelijk lukt het wel voor de komende maanden.
Aanmelden kan via www.sjorssportief.nl.
Heel veel succes met het ontdekken van jullie talenten!

BESLISBOOM 0 jaar t/m groep 8
verkouden kinderen toelaten
op kinderopvang / school?
Deze beslisboom is ontwikkeld op basis van de richtlijnen van
het RIVM en is een leidraad voor ouders en medewerkers in
de kinderopvang* en het basisonderwijs. Met onderstaande
beslisboom kun je beoordelen of een verkouden kind wel of
niet naar de kinderopvang/school mag.
* kinderdagverblijf, peuteropvang, bso en gastouder
Op 18 september 2020 heeft de overheid besloten om de
regels voor neusverkouden kinderen van 7 t/m 12 jaar gelijk
te trekken aan de regels voor kinderen van 0 t/m 6 jaar.
Er is daarom nog maar één beslisboom.

De uitkomst van de beslisboom geldt niet voor
broertjes en/of zusjes. Voor ieder kind moet de boom
apart doorlopen worden.
Deze beslisboom wordt regelmatig aangepast n.a.v.
(ver)nieuw(d)e regelgeving. Kijk voor de meest actuele
versie op www.boink.info/coronavirus-kinderopvang.
** contacten in categorie 1 en 2 (t.b.v. de GGD).

START
Is het kind neusverkouden
en/of heeft het een loopneus?
BELANGRIJK
Doorloop de beslisboom
van boven naar beneden.
Begin met de startvraag
en volg de vragen in de
aangegeven volgorde.

Ja

Heeft het kind in de afgelopen
10 dagen (nauw) contact
gehad met iemand** (binnen of
buiten het huishouden van het
kind) die corona heeft?

Heeft iemand binnen het
huishouden van het kind
(waartoe ook het kind zelf
behoort) op dit moment
corona, koorts (38,0 of hoger)
of benauwdheid?

Nee

Ja

Kind blijft
thuis

Nee

Ja

Heeft iemand binnen het
huishouden van het kind
(waartoe ook het kind zelf
behoort) op dit moment, koorts
(38,0 of hoger) of
benauwdheid?
Ja

Kind blijft
thuis

Nee
kind heeft normale
temperatuur of
verhoging
(37,5 t/m 37,9)

WANNEER TESTEN?
NIET TESTEN
- Een kind hoeft niet getest te worden op corona bij
verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid,
niezen of keelpijn), of bekende klachten van hooikoorts of
astma.
- Een kind hoeft ook niet getest te worden bij andere
klachten die bij COVID-19 kunnen passen, zoals koorts,
benauwdheid of (meer dan incidenteel) hoesten.

WEL TESTEN
- Als een kind ernstig ziek is met klachten die bij het
coronavirus passen. Bel dan meteen de huisarts.
- Als iemand in het huishouden of iemand met wie het kind
nauw contact had positief is getest op corona en het kind
krijgt klachten. Overleg met de huisarts of de GGD of een
test nodig is.
- Als een kind of een huisgenoot onder een risicogroep valt.
TESTUITSLAG EN DAN?
Volg bij een positieve testuitslag (coronavirus is aangetroffen)
van het kind of een huisgenoot de instructies van de GGD op.
Heeft het kind (of de huisgenoot) een negatieve testuitslag
(geen corona), dan mag het weer naar de kinderopvang /
school, ook als nog niet alle klachten zijn verdwenen.

NEUSVERKOUDHEID
=
snot in/uit de neus
(kleur maakt niet uit)
evt. met niezen,
kuchen of
incidenteel hoesten,
en/of keelpijn.

HOE LANG MOET EEN
KIND THUISBLIJVEN?

Kind blijft
thuis

Totdat het kind of de
huisgenoot minimaal 24
uur geen benauwdheid,
(meer dan incidenteel)
hoesten, of koorts meer
heeft gehad. Doorloop
daarna de beslisboom
opnieuw.

Nee
kind heeft normale
temperatuur of
verhoging
(37,5 t/m 37,9)

Is er sprake van (meer dan
incidenteel) hoesten en/of
plotseling verlies reuk/smaak?
Ja

Nee

Past het bij gebruikelijke /
bekende klachten, zoals
hooikoorts of astma?
Ja

Kind mag
komen

Kind mag
komen

Nee

Kind blijft
thuis

Heb je vragen of twijfel na het doorlopen van de beslisboom?
Neem dan contact op met de behandelend arts of JGZ
(Jeugdgezondheidszorg), of met een infectieziektenarts van de
regionale GGD.
Je kunt ook bellen naar het landelijke informatienummer
coronavirus van Rijksoverheid: 0800 - 1351 (gratis, 08:00 - 20:00 u)
© 22 september 2020
Deze beslisboom is gemaakt door
BOinK in samenwerking met AJN
Jeugdartsen Nederland en het RIVM.

