Ziekmelden kan via de Dommeldalapp, mail: afwezigdommeldal@eenbes.nl of telefonisch van
8.00 uur tot 8.30 uur.

Heeft u Facebook? Kijk ook eens op onze pagina: Brede School Dommeldal

26 augustus 2020 nummer 02

Belangrijke data
07 – 09 september
07 – 25 september
28 september
30 september

Kamp groep 8
Ouder aan het woord
Studiedag, alle kinderen vrijdag
Start kinderboekenweek

Jarigen
Hoera!! Wij willen alle kinderen en juffen die in de afgelopen weken jarig zijn geweest
van harte feliciteren. Wij hopen dat ze een fijne dag hebben gehad!
Ook de kinderen en juffen die de komende periode jarig zijn willen we alvast van harte
feliciteren en we wensen jullie een fijne dag.

Algemeen
NIEUWE FUNCTIE: DIRECTEUR EN INTERIMDIRECTEUR
Op basisschool ‘t Vijfblad in Geldrop heeft de huidige directeur, Annelies Voss, met ingang van
1 september een nieuwe baan, buiten de Eenbes. In nauw overleg met het team en de Eenbes is
besloten dat ik dit schooljaar de schoolleiding van ‘t Vijfblad van haar zal overnemen. Ik zal beide
taken combineren en in goed overleg met de teams afspreken op welke momenten ik op de school
van uw kind aanwezig zal zijn. Ik blijf de directeur van Dalton Kindcentrum Dommeldal en zal per 1
september ook interimdirecteur worden van Kindcentrum ’t Vijfblad.
Bepaalde dagelijkse taken zullen door het MT worden overgenomen, maar ook ik blijf natuurlijk
bereikbaar voor u.
Heeft u vragen, dan hoor ik het graag!
Hartelijke groet,
Annemieke Bosmans
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NIEUWE NAAM EN NIEUW LOGO
Misschien is het u al opgevallen, maar we hebben een nieuwe naam en een nieuw logo.
Eenbes Brede School Dommeldal en Potje Knor gaan samen verder onder de naam; Dalton
Kindcentrum Dommeldal.

Eigenlijk wilden wij dit feestelijke nieuws afgelopen april al met u delen, maar helaas gooide de
Coronapandemie roet in het eten. De vooruitzichten zijn dusdanig dat wij niet verwachten op korte
termijn dit alsnog met u te kunnen vieren en hebben daarom besloten om het met ingang van dit
schooljaar (zonder confetti) toch in te laten gaan.
Wij zijn ontzettend trots op deze mooie samenwerking!

IJSJE
Op de eerste schooldag was het sfeertje in de groepen
al heel goed.
Ook was iedereen blij om elkaar weer te zien.
Na zo’n rare tijd en een lange zomervakantie wilden
we het nieuwe schooljaar fijn beginnen.
Alle kinderen hebben een heerlijke traktatie gekregen
van de OR en van de Dommeldalschool.
Op het schoolplein werd voor ieder kind een heerlijk
ijsje geschept door ijssalon Kees.
Wat een lekker en gezellig begin van het nieuwe
schooljaar!
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OUDER AAN HET WOORD-GESPREK
Omdat wij geloven in partnerschap met de
ouders van onze leerlingen hechten wij
waarde aan een goede samenwerking en
communicatie.
Graag willen wij u van harte uitnodigen voor
het maken van een afspraak voor het Ouder
aan het woord-gesprek in groep 1 t/m 8.
Dit gesprek vindt op afspraak plaats in ons
schoolgebouw. Wij houden 1,5 meter
afstand. Mocht u dit liever niet willen, dan
kunt u dit kenbaar maken bij de leerkracht
van uw kind. In dit gesprek krijgt u de
mogelijkheid om iets over uw kind te vertellen
aan de leerkracht, zodat wij uw kind zo goed
mogelijk kunnen begeleiden. De kinderen zijn hierbij niet aanwezig.
Mocht u van deze gelegenheid gebruik willen maken, dan kunt u zich hiervoor inschrijven. Deze
gesprekken zijn dus niet verplicht.
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Voor de ouders van onze nieuwe leerlingen geldt dit gesprek tevens als intake-gesprek. Het is dus
wenselijk dat zij zich wel inschrijven.
De gesprekken zullen plaatsvinden in schoolweek 3, 4 en 5 (voor groep 8 ook nog in schoolweek 6
i.v.m. kamp), dus vanaf maandag 7 september.
Vanaf dinsdag 1 september 6:00 uur t/m vrijdag 4 september 16:00 uur kunt u zich inschrijven.
U kunt inloggen via onze app of via https://inschrijven.schoolgesprek.nl
Om deze oudergesprekken in te plannen gebruiken wij Schoolgesprek. In de Dommeldalapp zit een
knop “Rapportgesprek” en wordt u doorgelinkt naar de website. Ook kunt u buiten de app gewoon
inloggen. Door gebruik te maken van Schoolgesprek kunt u zelf aangeven welk moment u het beste
uitkomt voor het gesprek.
Wat moet u doen om uzelf in te schrijven?
• Ga naar de Dommeldalapp en druk op de knop “Rapportgesprek” of gebruik uw computer en log
als volgt in: inschrijven.schoolgesprek (geen www ervoor, dit kan ook met uw telefoon of tablet)
• Vul de voornaam van uw kind in (zoals u nog krijgt via de mail van Schoolgesprek)
• Vul uw inlogcode in (zoals u nog krijgt via de mail van Schoolgesprek)
• Klik op de openstaande planning, en selecteer uw gewenste tijd (hoe later u inschrijft, hoe minder
momenten beschikbaar zijn)
• Vul eventueel een opmerking in, ter voorbereiding van de leerkracht
• Laat uw emailadres en telefoonnummer achter
• U ontvangt, als u dat wenst een bevestiging per email. Het telefoonnummer gebruiken wij om snel
contact met u op te nemen, ingeval het gesprek niet door kan gaan.
NB: De mail met inloggevens krijgt u van Schoolgesprek (dus niet van de Dommeldalschool), let ook
even op uw ongewenste mailbox of de mailbox van uw partner. Vanaf dinsdag 1 september kunt u
inloggen!
Lukt het inloggen niet, neem even telefonisch of via mail contact op met de groepsleerkracht, zij kan
ook een tijd reserveren voor u.
Heeft u nog vragen, dan kunt contact op nemen met Annemieke Bosmans of met de leerkracht van
uw kind.

GROEP 8 OP KAMP
Op maandag 7 september gaat groep 8 op kamp!
Op woensdag 9 september komen ze weer terug.
We hebben er ook dit jaar weer voor gekozen om aan het
begin van het schooljaar op kamp te gaan. Dit om de
groepsverbinding te stimuleren. Ook vinden wij de verdeling van
activiteiten (eindtoets, schoolreis, kamp, musical, etc) in groep 8
wat meer in balans.
Ondanks de Coronapandemie is het weer toegestaan om met basisschoolleerlingen op kamp en op
schoolreis te gaan.
Wij wensen alvast alle leerlingen van groep 8 en de begeleiders fantastisch weer en heel veel
plezier toe!!
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HUISWERK
In de bovenbouw zijn we op dit moment bezig om de visie m.b.t. het structurele huiswerk opnieuw
te bekijken.
Voorlopig is de afspraak dat groep 5 t/m 8 iedere week de woordenschatles die bij Nieuwbegrip
hoort op Snappet thuis als huiswerk maakt. Wij houden u op de hoogte van deze ontwikkeling.
Mocht u hierover vragen hebben, neem contact op met de leerkracht van uw kind.

TOESTEMMINGSFORMULIER FOTO- EN BEELDMATERIAAL
Op onze Dommeldalapp vindt u onder het knopje Formulieren een formulier waarop u toestemming
kunt geven voor het maken van foto- en beeldmateriaal. Ik wil u dan ook vragen om het formulier in
te vullen en terug te sturen (dit gaat automatisch via de app). Ook wil ik uw medewerking vragen om
het voor ons niet te moeilijk te maken.
Ik ontvang het formulier graag van iedereen weer retour!

KLASSENOUDERS
Iedere klas is op zoek naar 1 of 2 klassenouders.
I.v.m. Coronamaatregelen kan onderstaande afwijken van het gebruikelijke.
Wat houdt klassenouder zijn in? Een klassenouder is de belangrijkste schakel tussen een juf of
meester en de ouders/verzorgers van de kinderen in een klas. Het gaat vooral om administratieveen organisatorische zaken waarbij een klassenouder de leerkracht ondersteunt. Denk bijvoorbeeld
aan het jaarlijkse kerstdiner of het plannen van een excursie voor de kinderen. De klassenouder
houdt de andere ouders op de hoogte van de activiteiten, benadert ze als er meer ondersteuning
nodig is en helpt mee met de voorbereidingen.
Trouwens: een klassenouder kan een moeder maar natuurlijk ook een vader zijn!
Vaak zijn er twee klassenouders per groep. Dat is handig omdat je elkaar op die manier kunt helpen
en eventueel vervangen. Voorwaarde om klassenouder te kunnen worden is dat je kind wel in de
desbetreffende groep zit. Vaak vervul je de taak een schooljaar lang.
Acht belangrijkste taken
Voordat je definitief besluit om klassenouder te worden is het goed om te weten wat er ongeveer
van je verwacht wordt. Dit kan per school wat verschillen. Hieronder de acht belangrijkste taken van
een klassenouder:
 Je helpt bij het opzetten en organiseren van activiteiten voor de groep.
 Je ondersteunt de leerkracht bij activiteiten van de klas en regelt indien nodig hulpouders
(denk aan bijv. excursies, bezoek middelbare scholen)
 Je bereidt, samen met de andere klassenouders, verschillende activiteiten voor. Denk bijv.
aan de materialen voor een knutselmiddag of de DaVinci-les.
 Je beheert de financiën van de klas. Ouders leggen -als hierom wordt gevraagd - een bedrag
in en jij beheert deze ‘pot’. Met de pot kun je bijvoorbeeld een cadeau voor de leerkracht kopen
of een kaart kopen voor een speciale gelegenheid;
 Je betrekt nieuwe ouders bij de school en de groep;
 Je vangt signalen op van de ouders die je spreekt. Bijvoorbeeld als er onvrede heerst of als er
zaken niet duidelijk zijn. Dit bespreek jij vervolgens weer met de leerkracht;
 Je bent de centrale schakel in de extra communicatie van leerkracht naar ouder.
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Je helpt de leerkracht als het ware ervoor te zorgen dat de zaken gedurende het schooljaar soepel
verlopen. Handig om te weten: de leerkracht is en blijft de eindverantwoordelijke.
Ben je enthousiast geworden en zie je het zitten om het volgend jaar klassenouder te zijn van de
groep van je kind(eren)? Geef het door aan de leerkracht.

CORONAMAATREGELEN
Zoals bekend heeft het kabinet voor de zomervakantie besloten dat zowel scholen voor het primair
als het voortgezet onderwijs weer volledig open kunnen, uiteraard met in achtneming van de
bekende maatregelen. Zo blijft het cruciaal dat we ons houden aan de basisregels op het gebied van
hygiëne en dat men met klachten thuisblijft. Uiteraard hadden we met zijn allen gehoopt dat we
weer terug naar het ‘oude normaal’ konden. Helaas is dat niet het geval. De maatregelen die voor de
zomervakantie van kracht waren, gelden nu nog steeds.
Daarom willen we u vragen rekening te houden met onderstaande punten.
-Voor kinderen in groep 1 of 2 van de basisschool geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon naar
school en de BSO mogen (zie ook de informatie op Rijksoverheid.nl). Bij andere
verkoudheidsklachten of koorts moeten ook deze kinderen thuisblijven.
· Kinderen vanaf 6 jaar mogen niet naar school als ze verkouden zijn of koorts hebben.
-Voor het primair onderwijs geldt dat alle leerlingen alle dagen naar school gaan. Ook geldt voor het
primair onderwijs dat leerlingen onderling en leerlingen en onderwijspersoneel geen 1,5 meter
afstand hoeven te houden tot elkaar. Leraren en andere volwassenen binnen de school houden wel
1,5 meter afstand tot elkaar.
· Bij klachten blijf je thuis en laat je je testen.
· Kinderen blijven thuis als er een huisgenoot is met verkoudheidsklachten inclusief koorts en/of
benauwdheid.
· Bij een positieve test op Corona van een huisgenoot, blijven de betrokken kinderen thuis en gaan 10
dagen in quarantaine
· Bij terugkeer van volwassenen uit een gebied dat als oranje of rood is aangemerkt, is het zeer
dringende advies om 10 dagen in quarantaine te gaan; voor de kinderen tot en met 12 jaar geldt de
quarantaine niet, tenzij ze (milde) klachten vertonen.
· Laat uw kind indien mogelijk zelfstandig naar school komen. Zo veel mogelijk te voet of met de fiets.
· Indien u tijdens of na schooltijd een afspraak heeft met de leerkracht en daardoor in het
schoolgebouw moet zijn, willen we u vragen bij binnenkomst uw handen te ontsmetten en het
formulier dat op de balie ligt in te vullen en in te leveren. Houd 1,5 meter afstand van volwassenen.
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· De Ouder aan het woord gesprekken gaan door. U ontvangt nog een mail om u hiervoor in te
schrijven. We willen iedereen vragen om rekening te houden met 1,5 meter afstand en om alleen te
komen (dus één ouder). Mocht u wel een gesprek willen, maar liever via de telefoon of computer,
dan kunt u dit kenbaar maken bij de leerkracht.
· We ventileren zo veel mogelijk in de groepen d.m.v. open ramen en deuren.
· Traktaties bij verjaardagen mogen weer mits het een gezonde wasbare traktatie is of een
voorverpakte traktatie.

Halen en brengen
Ouders worden nog niet toegelaten op het schoolplein en in het gebouw.
Wij stellen het op prijs dat u dat dan ook niet doet. Het is vervelend om mensen hierop te moeten
aanspreken.
Mocht uw kind niet zelfstandig naar school kunnen, dan mag 1 ouder het kind brengen en halen,
zoals hieronder staat beschreven.
De school opent het plein en de deuren vanaf 08.20 uur. De lessen starten om 08.30 uur.
Wij vragen u zo veel mogelijk te voet of op de fiets te komen. De parkeerplaats zal tijdens het
brengen en halen worden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.
Wij verwachten dat kinderen vanaf groep 4 zo veel mogelijk zelfstandig naar school komen. Zij
kunnen via het plein naar de klas lopen.
De kinderen van groep 3 mogen door de voordeur (de deur naast groep 3) naar binnen komen. U
kunt uw kind tot de voordeur brengen, daar staat de leerkracht om ze naar binnen te begeleiden.
Daar komen ze ook weer naar buiten als de school is afgelopen
De kleuters mogen tot aan het hek van het plein gebracht worden. Ook daar zal de leerkracht staan
om uw kind verder te begeleiden. De kleuters komen aan het einde van de dag via de kleine deur van
de poort weer naar buiten. De leerkracht heeft daar een goed overzicht om de kinderen aan de
ouders mee te geven. Zorg dat u alleen komt, dan kunnen we ook daar op de stoep 1,5 meter afstand
houden.
De kinderen van groep 7 en 8 komen via de zijpoort (bij het noodgebouw) het schoolplein op.
Alvast bedankt voor uw begrip en medewerking!

LUIZENCONTROLE
De geplande luizencontroles gaan voorlopig op school niet door vanwege de Coronapandemie. We
verzoeken u vriendelijk om thuis met bepaalde regelmaat zelf de haren en hoofdhuid van uw kind(eren) te controleren. Mocht er door u hoofdluis geconstateerd worden, dan verwachten wij dat u de
groepsleerkracht inlicht, zodat we snel kunnen controleren en de ouders van de klas kunnen
adviseren. Uiteraard gebeurt dit met inachtneming van de privacy.

Pagina 7 van 8

Pagina 8 van 8

