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

02 september 2020 nummer 03

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
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.
Voor de ouders van onze nieuwe leerlingen geldt dit gesprek tevens als intake-gesprek. Het is dus
wenselijk dat zij zich wel inschrijven.
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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 heeft gekregen via de mail van Schoolgesprek)
• Vul uw inlogcode in (zoals u heeft gekregen 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 heeft u inmiddels gekregen 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.

EVEN VOORSTELLEN
Ik ben Roos van Boxtel, een afgestudeerde gymdocent. Al 1,5 jaar ben ik aan de slag bij Leef! als
gymdocent. Ik zal op de woensdagen gym geven aan de groepen 3 tot en met 8. Op de donderdag zal
ik met de kleuters in de gymzaal aan de slag gaan. Ook ben ik op donderdag te vinden op het
schoolplein tijdens de pauze. Heb je zin in een spelletje? Kom gezellig meedoen!
Ik hou ervan om kinderen in beweging te brengen en mijn enthousiasme over sport en bewegen over
te brengen. Ik heb er super veel zin in en kijk uit naar dit schooljaar. Hopelijk de kinderen ook! Aarzel
niet om contact met de op te nemen wanneer je vragen hebt!
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EVEN VOORSTELLEN
Ook dit schooljaar bieden we, voor een groepje kinderen uit groep 8, weer Franse les aan!

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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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.
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.

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!
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