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

14 oktober 2020 nummer 09

Belangrijke data
19 – 23 oktober
19 november
23 – 27 november

Herfstvakantie
Rapport groep 3 t/m 8
Oudergesprekken groep 1 t/m 8

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
EVEN VOORSTELLEN
Via deze nieuwsbrief wil ik mij graag even voorstellen. Ik ben Kim
Claessens. Sinds 1 september ben ik werkzaam als klantadviseur
jeugd bij het CMD Geldrop-Mierlo. En vanuit het CMD mag ik
contactpersoon zijn voor basisschool Dommeldal. Voordat ik bij de
gemeente Geldrop-Mierlo terecht kwam, heb ik 19 jaar gewerkt
bij MEE Zuidoost Brabant. Daar heb ik gewerkt als (onafhankelijk)
cliëntondersteuner. De laatste jaren was ik werkzaam binnen het
Centrum Jeugd en Gezin in Valkenswaard en daarnaast ook 10 jaar
als schoolmaatschappelijk werker op 2 scholen voor speciaal basisonderwijs.
Als contactpersoon ben ik aanspreekpunt op school rondom zorg. Als u als ouder bijvoorbeeld vragen
heeft rondom bepaald gedrag van uw kind of m.b.t. de opvoeding, bij zorgen over de ontwikkeling
van uw kind of om even uw verhaal kwijt te kunnen mag u daarover contact opnemen. Dit hoeven
niet persé hele grote vragen te zijn. U mag zich vrij voelen om bij mij aan te kloppen bij zowel grote
als kleine dingen. Als u twijfelt of ik iets voor u kan betekenen bent u ook altijd welkom. Beter een
vraag te veel gesteld dan niet!
Vanaf de maand november zal ik maandelijks in de school aanwezig zijn op woensdagen van 8.309.30 uur. U kunt op die momenten bij mij terecht. In verband met Corona en het feit dat ouders
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alleen op afspraak op school mogen zijn, is het handig om vooraf een afspraak te maken. U mag
daarover contact opnemen met mij zelf, via de leerkracht van uw kind of de IB-er op school
(Angélique Thijs). Mocht de woensdagochtend u niet passen, dan is in overleg altijd een ander
moment in te plannen voor contact.
U kunt mij bereiken via telefoonnummer: 06-36065447. Het is mogelijk om telefonisch contact op te
nemen of via whats app. Mailen is ook mogelijk: k.claessens@geldrop-mierlo.nl Als het voor u
gemakkelijker is om een vraag via de leerkracht, IB-er of directeur te stellen, is dat ook goed. Zij
weten wanneer ze bij mij kunnen aankloppen.

MANAGEMENTTEAM en TAKENVERDELING
Het managementteam van de Dommeldal bestaat uit:
Angélique Thijs (intern begeleider bovenbouw)
Nicole Wijnen (intern begeleider onderbouw)
Linda Vree (bovenbouwcoördinator)
Arja de Greef (onderbouwcoördinator)
Annemieke Bosmans (directeur)
Vanaf afgelopen maandag is het zwangerschapsverlof van Nicole Wijnen ingegaan. Zij verwacht begin
november haar derde kindje.
Angélique zal tijdens het verlof de gehele interne begeleiding van onze school op zich nemen.
Ook zal Angélique wat taken (bijv. rondleidingen, aanspreekpunt voor leerkrachten en ouders als
Annemieke er niet is) van Annemieke Bosmans overnemen i.v.m. het leidinggeven aan twee scholen.
Dit heeft ons doen besluiten om Angélique voor de rest van het schooljaar geen lesgevende taken te
geven en wordt zij vervangen in groep 6.
Meneer Tom zal vanaf 26 oktober de nieuwe leerkracht van groep 6 worden. Zijn werkdagen zijn
maandag, dinsdag en woensdag.
Juf Arja geeft leiding aan de onderbouw (startgroep, groep 1 t/m 4) en juf Linda geeft leiding aan de
bovenbouw (groep 5 t/m 8). Zij zorgen ervoor dat er een doorgaande lijn in zit en borgen afspraken
en protocollen. Ook zorgen zij, samen met de leerkrachten, voor de schoolontwikkeling.

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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HERFSTVAKANTIE
Van maandag 19 t/m vrijdag 23 oktober is het herfstvakantie.
Wij wensen iedereen alvast een fijne vakantieweek!
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Ingezonden:
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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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