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

30 september 2020 nummer 07

Belangrijke data
30 september
05 oktober
19 – 23 oktober

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
TOESTEMMINGSFORMULIER FOTO- EN BEELDMATERIAAL
Graag uw aandacht, want nog niet iedereen heeft het formulier via de app ingevuld en
teruggestuurd. 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!

KINDERBOEKENWEEK
Vandaag hebben we met de hele school de Kinderboekenweek geopend. Het thema van de
Kinderboekenweek is deze keer " En toen? ".
Voor de opening hadden de leerkrachten van de klassen zich gekleed in ouderwetse kleren van
vroeger en hadden de leerkrachten iets bij zich uit vroegere tijd, bijvoorbeeld een oude telefoon, een
oude schoolbel of een geodriehoek die gebruikt werd op het krijtbord.
Alle kinderen dansten op het schoolplein het dansje "En toen?" van Kinderen voor Kinderen. Daarna
ging de bel en gingen alle leerkrachten lezen in hun meegebrachte boek.
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Dat lezen als de bel gaat, gaat de komende Kinderboekenweek een rode draad worden op school! Op
onverwachte tijden zal de bel gaan en moeten de kinderen alles laten liggen waar ze mee bezig zijn
en gaan ze een kwartiertje stillezen in hun boek.
Kinderen van groep 7 en 8 gaan op dat moment bij de kinderen van de peuterklas, de kleuterklassen
en bij de dagopvang van Potje Knor voorlezen. Zo is iedereen tegelijkertijd met lezen bezig!
Voor elke klas hebben we ook boeken mogen aanschaffen om te kunnen toneellezen. Toneellezen is
een andere manier om met het plezier in lezen bezig te zijn. Het verhaal in het boek is als een
toneelstuk geschreven en kinderen gaan hun eigen rol lezen, compleet met leuke intonatie. Kinderen
blijven zo actief betrokken bij het hele leesproces!
We gaan er een super gezellige leesweek van maken!
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DE DAG VAN DE LEERKACHT
Werkjes nakijken
Lessen voorbereiden
Elke dag alles in
Goede banen leiden
Vrolijk bij de deur
Alle kinderen een groet
Ook al voel je jezelf
Een dag niet zo goed
Je doet zoveel meer dan
Nakijken, ze dingen leren
Jij staat er voor hen
Bent er al die keren
Dat er verdriet is
Ze het even niet weten
Door het vele piekeren
De lesstof weer vergeten
Niet alleen een leerkracht
Ook een vertrouwenspersoon
Voor kinderen heel bijzonder
Voor jezelf zo gewoon

Ontzettend trots op het complete team van Dalton Kindcentrum Dommeldal!!
Bij ons is het iedere dag “de dag van de leerkracht”!

VERSIERHULP VOOR KERST
Wij van de kerstcommissie zijn alweer druk bezig met de voorbereidingen voor het kerstfeest.
Ondanks dat het er dit jaar anders dan anders uit zal gaan zien willen wij wel graag de school mooi
versierd hebben.
Hierbij hebben wij alleen wel jullie hulp nodig.
Waar wij dit normaal gesproken op maandag/dinsdag tijdens schooltijd doen met zoveel mogelijk
mensen zal dit nu anders gaan.
We zoeken 5 ouders die ons willen helpen om woensdagmiddag 9 december na schooltijd de
school te versieren. (kinderen mogen evt. mee.)
Ook zoeken we 5 ouders die vrijdagmiddag 18 december na schooltijd de school weer mee willen
opruimen.
Bent u in de gelegenheid te helpen mag u mailen naar op.dommeldal@eenbes.nl We gaan dan
binnenkort bekijken of we genoeg aanmeldingen hebben en wanneer we u kunnen inplannen.
Met vriendelijke groet,
De kerstcommissie.
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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.

VENTILATIE (en dus een dikke trui aan)
Vanwege de Coronapandemie is het erg belangrijk om genoeg frisse lucht in de lokalen te hebben.
Aangezien wij geen mechanische ventilatie hebben moeten wij, ook als het koud is, de ramen open
zetten. Wij laten het zoveel mogelijk doorluchten als de kinderen buitenspelen, maar ook als de
kinderen in de klas aanwezig zijn. Natuurlijk houden wij het goed in de gaten dat de kinderen niet op
de tocht zitten.
Wij willen iedereen vragen om hier, in de kledingkeuze, rekening mee te houden.
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INGEZONDEN:

WWW.DESDEMONADANCE.NL

NIEUW IN GELDROP! MUSICAL LES VOOR KIDS
ELKE DINSDAGMIDDAG VANAF 6 JAAR!
DOE JIJ MEE MET MINOES DE MUSICAL?
EEN PROEFLES DOEN? DAT KAN!
06-51034019 of info@desdemonadance.nl
Locatie: Gem.schapshuis Zesgehuchten!
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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,
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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