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

11 november 2020 nummer 12

Belangrijke data
16 november
19 november
23 – 27 november

Inschrijven oudergesprek
Rapport groep 3 t/m 8
Oudergesprekken groep 2 t/m 8 online via Teams

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
ROOKVERBOD
Vanaf 1 augustus 2020 geldt er in heel Nederland een wettelijk rookverbod in en om
scholen.
Zo wil men voorkomen dat jongeren beginnen met roken.
Op dit moment zien wij dat er ouders voor onze school aan het roken zijn, vaak ook
bij een lokaal (bijvoorbeeld het lokaal van groep 3). Onze ramen staan open en wij
hebben last van de rook die naar binnen trekt. Ook willen roken niet als voorbeeld
laten zien aan onze kinderen.
Wij willen u vragen om ook voor onze school (gedeelte na het fietspad) niet meer te roken.

INSCHRIJVEN OUDERGESPREK
Let op!! Vanaf maandag 16 november 06.00 uur tot en met
vrijdag 20 november 16.00 uur kunt u zich inschrijven voor
het oudergesprek.
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Op donderdag 19 november krijgen de kinderen van groep 3 t/m 8 hun 1e rapport mee. In de week
van 23 november worden de oudergesprekken voor groep 2 t/m 8 gehouden (groep 1 alleen op
uitnodiging van de leerkracht).
Deze oudergesprekken zullen online via Teams plaatsvinden. De kinderen krijgen allemaal een
account voor Teams. De leerkracht belt u via het videobellen met Teams op de afgesproken tijd op.
De gegevens van het account van uw kind krijgt u nog. Het enige dat u moet doen is inloggen via het
account van uw kind en op tijd klaar te zitten in Teams.
Mocht het niet lukken, mail dan even de leerkracht. Zij kan u helpen, zodat de gesprekken toch door
kunnen gaan.
Om deze oudergesprekken in te plannen gebruiken wij Schoolgesprek. In de Dommeldalapp zit een
knop “Rapportgesprek” en wordt u doorgelinkt naar de website. Ook kunt u buiten de app gewoon
inloggen. Door gebruik te maken van Schoolgesprek kunt u zelf aangeven welk moment u het beste
uitkomt voor de gespreksrondes.

Wat moet u doen om uzelf in te schrijven?








Ga naar de Dommeldalapp en druk op de knop “Rapportgesprek” of gebruik uw computer en
log als volgt in: inschrijven.schoolgesprek.nl (geen www ervoor, dit kan ook met uw telefoon
of tablet)
Vul de voornaam van uw kind in (gebruik geen speciale tekens: Corné wordt Corne)
Vul uw inlogcode in, deze code krijgt u nog via de mail van Schoolgesprek.
Klik op de openstaande planning, en selecteer uw gewenste tijd (hoe later u inschrijft, hoe
minder momenten beschikbaar zijn)
Vul eventueel een opmerking in, ter voorbereiding van de leerkracht
Laat uw emailadres en telefoonnummer achter
U ontvangt, als u dat wenst een bevestiging per email. Het telefoonnummer gebruiken wij
om snel contact met u op te nemen, ingeval het gesprek niet door kan gaan.

NB: U ontvangt de code via een mail van Schoolgesprek (kijk ook even in de mail van uw
partner). Vanaf maandag 16 november kunt u zich pas inschrijven!
Als het niet lukt om u in te schrijven, mail de leerkracht van uw kind. Zij kan dit ook voor u
doen.
Heeft u nog vragen, dan kunt contact op nemen met Angélique Thijs of Annemieke Bosmans.
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CORONA-UPDATE
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Ingezonden:
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