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
04 december
18 december
21 december – 1 januari

Sinterklaasfeest
Kerstactiviteit (onder schooltijd)
Kerstvakantie

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
TIJDLIJN IN DE DOMMELDAL APP
Met de tijdlijn hebben gebruikers direct een overzicht van alle berichten uit de verschillende
onderdelen.
Hiermee kun je bijvoorbeeld nieuws- en groepsberichten, berichten in persoonlijke inbox, en
infobrief in één overzichtelijke tijdlijn, gesorteerd op datum, zien.
De tijdlijn is een alternatief menu, dat u in de app zelf kunt instellen.
De tijdlijn functie kunt u via de volgende stappen inschakelen:
Open de DommeldalApp en druk op het tandwiel (linksboven in het scherm). Klik daarna op de optie
“Tijdlijn” en schakel de tijdlijn in via de schuifknop.

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.
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Rommel Piet op de Dommeldalschool
Vanmorgen kwamen de kinderen op school en wat zagen ze tot hun grote verbazing?
De Rommel Piet had vannacht flink zijn best gedaan in de onderbouwklassen.
Het was één grote bende in de groepen! De juffen waren erg geschrokken toen ze vanmorgen op
school kwamen, ze vonden dat verschrikkelijk!
Gelukkig hebben de kinderen de juffen meteen geholpen en binnen 10 minuten was de hele klas
weer netjes.
Complimenten voor de kinderen!

RIJKSMUSEUM IN AMSTERDAM
Maandag 30 november hebben de kinderen van groep 7 en 8 een bezoek gebracht aan het
Rijksmuseum in Amsterdam. Tijdens het museumbezoek hebben ze de rondleiding: Proef de Gouden
Eeuw gevolgd. Tijdens deze actieve rondleiding werden alle zintuigen van de kinderen aangesproken:
ze hebben specerijen uit verre landen geroken en zelfs geproefd, gevoeld hoe zacht de jurken van de
rijke dames waren, de geur van het atelier van Rembrandt opgesnoven en de geluiden van de
Nachtwacht gehoord. Na 1,5 zat de rondleiding er alweer op maar wat hebben de kinderen veel
gezien en gehoord. We kijken met z’n allen terug op een leerzame en gezellige
Excursie!
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KERSTACTIVITEIT
In de kalender staat dat de kinderen op woensdag 16 december in de avond een kerstactiviteit op
school zouden hebben. In verband met Corona gaat deze avond niet door. De kerstactiviteit zal op
vrijdag 18 december op een andere manier en onder schooltijd worden ingevuld. Informatie volgt.
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