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

07 oktober 2020 nummer 08

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
KINDERBOEKENWEEK
Het thema van de kinderboekenweek is “En toen?”
Daar hoort natuurlijk ook iets van vroeger bij.
Afgelopen vrijdag werden alle kinderen, dus ook de
peuters, van Dalton Kindcentrum Dommeldal
getrakteerd op een heerlijke en ouderwetse
stroopwafel. Ze kregen uitleg over hoe een stroopwafel
wordt gemaakt en daarna was het smullen maar!
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SMAAKLES, KOK IN DE KLAS
Maandag 5 oktober hebben de kinderen van groep 7 en 8 meegedaan aan de online les van Kok in de
klas 2020. Via het digibord kwam sterrenchefkok Dick Middelweerd in de klas. Hij liet de kinderen
aan de hand van een online smaakles niet alleen ruiken en proeven maar ze mochten ook aan de slag
met het maken van een eigen gerechtje. Daarnaast hebben de kinderen meer geleerd over het
koksvak. Het was een leerzame en smakelijke middag!
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EXCURSIE GROEP 7
In het kader van Museumschatjes 2020 heeft groep 7 vandaag een bezoek gebracht aan
Vincents tekenlokaal in Tilburg. Hier hebben ze 2 workshops gevolgd: digitaal tekenen en
realistisch tekenen. Tijdens de workshops ontdekten de kids nieuwe talenten en traden ze
in de voetsporen van Vincent van Gogh. Het was een leerzame en leuke ochtend!
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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!

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.

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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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.
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Ingezonden:

LEEF
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twee activiteiten:
1. Real Life Games
Deze middag staat in het teken van de bekende game: Fortnite. Op een sportieve manier
gaan kinderen zich wanen in de fantasiewereld van Fortnite. Door middel van een trefbal
variant gaan zij deelnemen aan dit spel.
Woensdag 21 oktober:
Geldrop Groep 1 t/m 4  09:30-10:30u | Geldrop groep 5 t/m 8  11:00-12:00u
Mierlo Groep 1 t/m 4  13:30-14:30u | Mierlo Groep 5 t/m 8 15:00-16:00u
Aanmelden hiervoor kan hier.
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2. Step2Sport
Deze ochtend staat in het teken van vier verschillenden sporten. Vier Mierlose verenigingen
komen de kinderen kennis laten maken met voetbal, badminton, tafeltennis en kickboksen.
De verenigingen vragen hier een kleine bijdrage voor. Bij vooraf inschrijven kost deelname:
€2,- en op de dag zelf €3,-.
Aanmelden hiervoor kan hier.

Hoezo, geen wifi?!
WEBINAR OVER OPVOEDEN IN EEN
WERELD VAN SOCIAL MEDIA EN
INTERNET
YouTube, Roblox, Minecraft, TikTok. Onze kinderen zijn er maar druk mee. Veel contact
vindt online plaats. En ze beleven er vaak een hoop lol aan. Als ouder van een kind in de
bovenbouw kun je niet meer met alles meekijken, maar hoe houd je dan toezicht? Welke
grenzen stel je? En hoe ver ga je daarin?
Tijdens het webinar Hoezo, geen wifi?! neemt Evelyn Verburgh, specialist mediaopvoeding
van Bureau Jeugd & Media, ons mee in de digitale belevingswereld van onze kinderen. Je
krijgt een goede indruk van wat ze online doen en waarom, wat ze ervan leren en waar ze
juist op moeten letten. Ook reikt Evelyn tips en handvatten aan hoe je als ouder kunt omgaan
met de uitdagingen die dit met zich meebrengt. Zoals gedoe in de whatsapp groep of op tijd
stoppen met gamen. Hoe praat je daarover met je kind en welke afspraken kun je maken?
WANNEER: maandag 2 november van 20.00 - 21.15 uur
VOOR WIE: ouders met een kind in groep 6, 7 of 8 van de basisschool
AANMELDEN: www.ggdbzo.nl

Deze gratis webinar wordt u aangeboden door de GGD Brabant-ZuidoostVragen?Mocht u
vragen hebben, dan kunt u die mailen naar k.spijkers@ggdbzo.nl of telefonisch contact
opnemen met Karin Spijkers (GGD Brabant-Zuidoost) bereikbaar op nummer 088 00 31 474.
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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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