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

23 september 2020 nummer 06

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
AANGEPASTE RICHTLIJNEN RIVM BIJ NEUSVERKOUDHEID
Het kabinet heeft afgelopen vrijdag medegedeeld dat de richtlijnen voor kinderen tot en met 12 jaar
versoepelen. Het besluit is dat kinderen met klachten (verkoudheid, snotneus, etc.) niet thuis hoeven
te blijven en niet op het coronavirus getest hoeven te worden. Zij mogen dus gewoon naar school
komen. Voor kinderen van de groepen 1-2 was deze uitzondering er al.
Thuisblijven is wel nodig als kinderen:
 Een contact zijn van iemand die besmet is met het coronavirus en klachten ontwikkelen.
 Deel uitmaken van een uitbraakonderzoek.
 Ziek zijn en klachten hebben zoals koorts en benauwdheid of (meer dan incidenteel) hoesten.
In dat geval blijven zij thuis tot de klachten minimaal 24 uur over zijn.
Neem bij ernstige klachten contact op met de GGD

STUDIEDAG
Aanstaande maandag 28 september zijn alle kinderen vrij i.v.m. de studiedag.
Het team gaat zich verder scholen in de executieve functies en het Dalton onderwijs.
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SPAART U MEE VOOR DE SCHOOLBIEB?

Van 30 september t/m 11 oktober 2020 is het weer Kinderboekenweek. Tijdens de
Kinderboekenweek organiseert Bruna de actie: ‘Sparen voor je schoolbieb’. Wij willen graag het
(voor)lezen van kinderboeken stimuleren en zouden het leuk vinden om samen met u en de kinderen
onze schoolbibliotheek uit te breiden met de nieuwste, spannendste en leukste kinderboeken! Hoe
meer ouders er meedoen, hoe meer boeken we kunnen uitzoeken!
Hoe werkt de Schoolbieb-actie?
 U koopt van 30 september t/m 11 oktober 2020 één (of meerdere) kinderboek(en) bij uw
lokale Bruna-winkel en levert de kassabon vóór 15 november 2020 in op school. Kinderen
kunnen de kassabon inleveren bij hun leerkracht of u kunt deze in een enveloppe via de
brievenbus van school inleveren.
 Wij leveren de kassabonnen in bij een Bruna-winkel.
 Bruna telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op we ontvangen een waardebon.
 We mogen t/m 15 november 2020 voor 20% van het totale kassabonbedrag nieuwe
leesboeken uitzoeken in een Bruna-winkel.
Wij hopen dat u samen met de kinderen meedoet, want leesplezier creëren we samen!
Kijk voor de actievoorwaarden op bruna.nl/schoolbieb. Heeft u nog vragen? Neem dan contact met
ons of een Bruna-winkel op.

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
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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.
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/
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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!

INGEZONDEN:
Voorstelling “Antigone” in het Annatheater!
Gratis voor kinderen en jongeren!
Wie zou haar leven geven voor haar idealen? Antigone! Ze zegt nee tegen de wetten van
haar land en tegen de macht van haar oom: koning Kreon.
Ieder jaar wordt in het Annatheater een prachtig toneelstuk door jongeren gemaakt. Deze
stukken staan al jaren bekend om hun hoge spelniveau en de vlotte, moderne stijl.
Dit jaar spelen we van 3 t/m 11 oktober 2020 de Griekse tragedie Antigone. Op deze
speeldata is de entree gratis voor kinderen en jongeren dankzij een bijdrage van de
Gemeente Helmond en de provincie Noord Brabant.
Antigone is een klassieke tragedie van de dichter Sophocles (496 v.Chr. – 406 v.Chr.), één
van de grootste schrijvers van zijn tijd. Antigone, “geboren om tegen te zijn”, is ongetwijfeld
één van de beroemdste toneelstukken ooit. Dit is je kans om kennis met haar te maken!
Een spannende voorstelling geschikt voor kinderen van de bovenbouw.
Reacties op onze laatste voorstelling “Yvonne, Prinses van Bourgondië”:
"Wethouder Antoinette Maas: "Wat een leuke, originele voorstelling! Erg goed gespeeld en
een prachtig decor!"
John van der Sanden, regisseur, schrijver: "Alles klopt in deze voorstelling: spel van zeer
hoog niveau, prachtig decor, origineel en oorspronkelijk, ontroerend en voor de zoveelste
keer weer het bewijs dat het Annatheater de mooiste voorstellingen maakt in de hele wijde
omgeving.”
regie Lavínia Freitas Vale Germano
spel: Noémi van Asten, Pepijn van den Berg, Rubén Fernando Vargas Domínguez, Bart de
Groot, Eva van Hemert, Babette van Leeuwen, Tara Matic, Enna Miličević,
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Mosa Veldhuizen,
data zaterdag 3, zondag 4, vrijdag 9, zaterdag 10 en zondag 11 oktober 2020
tijden vrijdag en zaterdag: 19.30 uur, zondag: 15.00 uur
entree kinderen/jongeren tot 18 jaar gratis, volwassenen € 10,00
kaarten www.annatheater.nl
informatie kaartverkoop 06-28104333
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