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

03 september 2020 nummer 04

Belangrijke data
07 – 25 september
28 september
30 september

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
GROEP 8 OP KAMP
En daar gingen ze! Groep 8 vertrok naar de kamplocatie.
Wat hadden ze er zin in én fijn dat we ook konden gaan.
Vandaag, woensdag 9 september, komen ze weer terug.
We hopen dat ze een fantastisch kamp hebben gehad!
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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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KIES JE INSTRUMENT! OP DE DOMMELDALSCHOOL
Blazen, tokkelen, strijken, roffelen… wat lijkt jou leuk? Klarinet of toch gitaar? Misschien piano…. of
trompet ! Maar slagwerk is ook wel erg gaaf…
Het kiezen van een instrument valt niet mee, er zijn zoveel mogelijkheden en vooral ook zoveel leuke
instrumenten. Het liefste zou je eerst alles uit willen proberen voor je een keuze maakt! Dat kan
tijdens de cursus Kies-je-instrument!
Twaalf weken lang krijg je de kans om verschillende instrumenten uit te proberen. Elke les is een
ontdekkingsreis op een nieuw instrument: hoe voelt het instrument, hoe speel je op het instrument.
De instrumenten die zeker aan bod komen zijn: viool, cello, gitaar, harp, klarinet, saxofoon, blokfluit,
dwarsfluit, trompet, slagwerk, piano, keyboard en accordeon.
We nemen alle voorzorgsmaatregelen in acht m.b.t. Corona.
Startdatum: donderdag 17 september
Doelgroep: kinderen groep 4 en 5
Aantal lessen: 12 lessen
Lesdag: donderdag 15.30 uur-16.30 uur, Dommeldalschool, Benedenbeekloop 93, Geldrop
Prijs: € 99,Voor verdere info of aanmelden: www.kunst-kwartier.nl
Voor de jongere broertjes of zusjes en de vaders en moeders, opa’s en oma’s hebben we ook MUZIEKPLEZIER
VAN 0-4.
Papa’s, mama’s, opa’s en oma’s. Samen in de kring. Het kind op schoot.
15 lessen zingen, springen, dansen, musiceren, luisteren en nog veel meer! En maar prikkelen die ontluikende
fantasie! Met allerlei instrumentjes en materialen.
Vanuit de veilige haven van de herhaling maar ook via spannende uitstapjes naar nieuwe repertoire!
Thematisch komen lente, Pasen, Sint et cetera voorbij net als de handelingen van alledag en tandenpoetsen was
nog nooit zo leuk!
De groepen worden zoveel mogelijk op leeftijd ingedeeld. Alles in overleg.
Muziekplezier van 0 tot 4? Nou, het plezier spat er af! Voor de kleintjes én hun (groot)ouders.
Startdatum Geldrop: woensdag 16 september
Doelgroep: kinderen van 0-4
Aantal lessen: 15 lessen
Lesplaats: SCC Hofdael
Lesdag: woensdagochtend, tijd afhankelijk van de leeftijd, ook andere locaties/lesdagen mogelijk
Prijs: € 115,Meer info: www.kunst-kwartier.nl
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