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
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Belangrijke data
19 november
23 – 27 november
04 december

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

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
SINTERKLAASFEEST
Het Sinterklaasfeest op 4 december zal dit jaar een andere vorm
krijgen dan de afgelopen jaren.
Tijdens het Sinterklaasjournaal hebben de kinderen kunnen zien dat
de Sint vanuit huis (het Pietenhuis) werkt.
Bij ons op school zal hij 4 december niet fysiek aanwezig zijn, maar
wel op een andere manier namelijk via het digibord komt hij de
klassen binnen………. En hoe dat gaat is nog een verrassing.
De Sintcommissie

NIEUWE KINDERBOEKEN
De Bruna had afgelopen Kinderboekenweek een actie waarbij kinderen op school hun bonnetjes in
konden leveren als ze een boek bij de Bruna gekocht hadden. Van een deel van het totaalbedrag
mochten we voor school dan nieuwe boeken uitzoeken. Wat fijn dat we een flink aantal bonnetjes
hebben gekregen! We hebben er voor elke klas een boek voor kunnen krijgen. Hartelijk dank
daarvoor, we zijn er heel erg blij mee!
De Kinderboekenweekcommissie.
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KLEUTERS EN KABOUTERS
Afgelopen 3 november zijn de kleutergroepen naar het kabouterpad in de Kasteeltuin gegaan. Dit
kabouterpad is door het IVN Geldrop mogelijk gemaakt en is ieder jaar weer een echt feest! Na een
stukje wandelen in de herfstzon zijn we aangekomen bij de stal, waar de vrijwilligers en hulpouders
(coronaproof) al klaar stonden om ons te ontvangen. In de stal waren leuke spelletjes te doen. Onder
andere een natuurbingo en tekenen in zand. Buiten is het prachtig en kunnen we allerlei opdrachten
doen. We bekijken de onderkanten van paddenstoelen met een spiegeltje, let op niet aankomen
hoor! Er staat een reuzeboom, een sequoia en we onderzoeken wat er wel en niet in de natuur
thuishoort. Het is lekker modderig en we kunnen ook lekker rennen op het gras. We vinden
beukennootjes en spotten zelfs een eekhoorntje dat zijn wintervoorraad al aan het aanleggen is.
Daarom nemen we maar niet teveel eikeltjes mee terug naar school. Wist u trouwens dat we op het
plein ook wel eens bezoek krijgen van een eekhoorntje? Daarom leggen we veel gevonden spulletjes
voor de herfsttafel weer terug op een stil plekje op het plein, misschien dat het eekhoorntje dan
vaker komt. Kabouters hebben we jammer genoeg geen echte gezien, wel op een plaatje😉.

HUISWERK
De afgelopen tijd hebben we ons bezig gehouden met onze visie op huiswerk, zoals we eerder
hebben aangegeven. We willen dat ook het huiswerk zoveel mogelijk aansluit bij onze Daltonvisie.
We vinden het belangrijk dat kinderen in de basisschoolleeftijd meer dan genoeg tijd hebben om na
school te spelen en hun eigen tijd in te delen. Huiswerk moet zinvol zijn en een voorbereiding op het
voortgezet onderwijs wat betreft planning (wanneer ga ik wat met wie doen) en
tijdmanagement (hoeveel tijd heb ik nodig voor de opdracht om het naar behoren uit te voeren).
Vanaf groep 5 wordt het huiswerk langzaam opgebouwd.
Om betrokken te zijn bij het nieuws en om de woordenschat te stimuleren, krijgen kinderen vanaf
groep 5 huiswerk nieuwsbegrip mee naar huis. Om verantwoordelijkheid te stimuleren krijgen de
kinderen af en toe de opdracht mee om spullen vanuit thuis mee te nemen voor een opdracht op
school.
Vanaf groep 6 komt er leerwerk bij zoals bijvoorbeeld topografie. Ook wordt er vanaf deze
groep incidenteel werk meegegeven dat inhoudelijk aansluit bij de aangeboden stof in de klas.
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Vanaf groep 6 krijgen de kinderen ook huiswerk op basis van projecten. Dit kunnen individuele
opdrachten zijn of groepsopdrachten. De planning en uitvoering wordt iedere week besproken en
begeleid.
Gaandeweg zal er in groep 7 steeds meer aangestuurd worden op het zelfstandig plannen en
uitvoeren van de projecten. Het leerwerk wordt uitgebreid met Engelse
woordjes.
Aanvullend krijgen de kinderen die uitstromen op HAVO-VWO niveau in groep 8 dit schooljaar Franse
les aangeboden met aansluitend huiswerk.

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.
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.
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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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