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

16 september 2020 nummer 05

Belangrijke data
07 – 25 september
23 september
28 september
30 september
05 oktober
19 – 23 oktober

Ouder aan het woord
Start Kinderpostzegelactie
Studiedag, alle kinderen vrijdag
Start kinderboekenweek
Dag van de Leerkracht
Herfstvakantie

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
VOORSTELLING IN HOFDAEL
De kleuters waren maandag naar een muzikale voorstelling gegaan in het Hofdael, genaamd
"De Paraplu". In de voorstelling speelt Quibus, een zwart hondje. Hij vindt een paraplu: een
heel gewone, een rode. Maar dan komt de wind: die tilt de paraplu op en Quibus moet mee!
Quibus vliegt door de lucht. Hij danst op de wolken, neemt een duik in de oceaan, slingert
aan lianen en ontmoet krokodillen en vleermuizen. Deze voorstelling is de opening van het
thema muziek, waar we mee starten in de kleutergroepen. Ook groep 3 en 4 hebben
afgelopen week deze voorstelling gezien.
We hebben er van genoten.
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KINDERPOSTZEGELACTIE
Tijdens de Kinderpostzegelactie 2020, van 23 t/m 30
september, zetten basisscholieren zich in om kinderen te
helpen aan een veilig thuis.
Wist je dat ruim 90.000 kinderen in ons land géén veilige
thuisbasis hebben? Dat zijn gemiddeld twee kinderen per klas
die thuis te maken hebben met geweld, armoede of
verslaving. Onvoorstelbaar toch?
Sinds 1924 zet Stichting Kinderpostzegels zich in voor
kwetsbare kinderen. In die tijd was de Spaanse griep net
voorbij en veel kinderen waren wees geworden. Zij zorgden
voor een dak boven hun hoofd. Hulp aan kinderen die
opgroeiden in armoede en ondersteuning bij de oprichting van de Kindertelefoon zijn projecten waar
ze trots op terugkijken. Inmiddels zetten ze zich al vele jaren in voor kinderen in een benarde
thuissituatie. Dit doen ze met projecten als Huisje Boompje Beestje, de Warm Welkom Tas en Kamer
voor een kind.
Kwetsbare kinderen hebben het in de huidige tijd, waarin ze door het coronavirus noodgedwongen
veel meer thuis zijn, vaak nog moeilijker. Daarom vragen we juist nu extra aandacht voor deze groep.
Hoe kunnen de kinderen verkopen?
Uiteraard willen ze de kinderen veilig op pad laten gaan. Met de geldende maatregelen hebben ze
daarom diverse manieren ontwikkeld om zowel fysiek als digitaal langs de deuren te gaan.
Onze leerlingen uit groep 8 zetten zich, vanaf woensdag 23 september tot woensdag 30 september,
weer in voor de jaarlijkse kinderpostzegelactie.

WEEK TEGEN PESTEN
Zoals u misschien al via de media heeft
vernomen is het in de week van 21 t/m 25
september de Week tegen Pesten. Dit is een
initiatief van Stichting School & Veiligheid.
Ook op de Dommeldalschool besteden we hier
deze week extra aandacht aan.
Dit jaar is het thema: Samen aan zet!
Samen met je klas, het team, de hele school aan
zet om op een prettige manier met elkaar om te
gaan.
In het groepsvormingsproces is het van belang om samen normen vast te stellen en hiermee
structuur aan de groep te geven.
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Dit jaar gaat de Week Tegen Pesten nog meer over het belang van een sterke groep vormen en over
met elkaar een positieve start maken. Hier zijn we op de Dommeldalschool de afgelopen Gouden
weken (eerste 6 weken van het nieuwe schooljaar) ook al flink mee aan de slag geweest.
Samen aan zet is een actieve boodschap voor de hele klas, de hele school om samen afspraken te
maken over de normen. De klus wordt samen geklaard, met als doel dat iedereen zich prettig en
veilig voelt in de groep.
In de groepen werken we o.a. met lessen/activiteiten uit de lespakketten van Week tegen Pesten, de
Gouden Weken en Kwink. Deze lespakketten bevatten verschillende activiteiten voor een sociale en
veilige groep!
Mocht u meer willen weten over de week tegen pesten, kijk dan op
https://www.weektegenpesten.com/

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!

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.
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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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