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
18 december
21 december – 1 januari
13 januari

Kerstactiviteit (onder schooltijd)
Kerstvakantie
Studiedag (alle kinderen vrij)

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
KERSTACTIVITEIT OP VRIJDAG 18 DECEMBER
We hebben al eerder in de nieuwsbrief aangegeven dat het
kerstfeest, wat we normaal heel groot en uitgebreid vieren op
school, helaas niet door kan gaan door de gevolgen en maatregelen
die horen bij het covid-19 virus.
Daarom hebben we het programma aangepast en helaas flink
moeten versoberen.
De kinderen zullen op vrijdag 18 december een leuke dag hebben in
hun eigen groep.
De leerkrachten gaan zorgen voor een leuke activiteit en i.p.v. het
kerstdiner gaan we genieten van een kerstlunch (groep 5 t/m 8) en
een lekkere fruithap (groep 1 t/m 4) in de klas.
We kunnen dit alleen niet in de vorm van het kerstdiner doen. We mogen nu helaas niets maken
voor anderen kinderen.
Daarom willen we iets van u vragen.
Groep 5 t/m 8:
We zouden het erg leuk vinden als u op vrijdag 18 december zorgt dat uw zoon/dochter een leuke
(uitgebreide) lunch mee naar school kan nemen, zodat er met heel de klas gezellig geluncht kan
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worden. U kunt hierbij denken aan een lekkere wrap, een eitje, lekker fruit, een bolletje net even wat
extra dan een gewone boterham dus.
Groep 1 t/m 4:
Voor de ouders van de onderbouw is het misschien leuk om een bijzondere fruithap te maken. Deze
leerlingen lunchen niet op school omdat ze om 12 uur vrij zijn.
Met vriendelijke groeten,
De oudercommissie van de Dommeldalschool.

ONDERWIJS IN CORONATIJD
Uiteraard gaat onze aandacht primair naar goed onderwijs in school; we willen de lessen in school op
een zo goed mogelijke manier door laten gaan.
Dat betekent dat er bij ziekte van een leerkracht of verzuim vanwege een Coronatest we het
volgende stappenplan hanteren;
• Is er een vervanger vanuit de vervangerspool van Eenbes Basisonderwijs beschikbaar?
• Is er intern een mogelijkheid om de groep op te vangen? (i.v.m. Corona wordt een groep niet
verdeeld over de andere groepen)
• Als er geen vervanging mogelijk is, worden ouders geïnformeerd dat de groep van hun kind thuis
blijft.
• Mocht er meer dan twee dagen achter elkaar geen vervanging zijn, dan zal telkens een andere
groep thuisblijven en gaan we als collega’s elkaars groep overnemen. Op deze manier kunnen we
voorkomen dat één groep meerdere dagen achter elkaar thuis moet blijven.
• We proberen altijd om ouders op tijd te informeren. Het kan echter voorkomen dat u pas in de
ochtend geïnformeerd wordt.
In het geval dat een leerkracht in thuisquarantaine moet en niet ziek is en er geen vervanging op
school is, zal de leerkracht ondersteunen bij het thuiswerk. De leerkracht zal dan op bepaalde tijden
beschikbaar zijn voor vragen en contact.
We hopen op uw begrip voor de keuzes die we in deze periode van Corona en het lerarentekort
helaas soms moeten maken.
Volgens de richtlijnen van het RIVM mogen kinderen met verkoudheidsklachten naar school. Als er
echter in het gezin gezinsleden zijn met koorts of een positieve uitslag op een Coronatest dan
moeten ook kinderen in thuisquarantaine. De thuisquarantaine is 10 dagen. Wij tellen altijd vanaf de
eerstvolgende dag na het laatste contact met de Corona patiënt.
Deze kinderen zijn niet ziek en zijn daarom ook leerplichtig. Wij vragen u als ouder om hier uw
verantwoordelijkheid in te nemen en in geval van Corona in het gezin dit te melden op school bij het
ziek melden van uw kind.
Deze kinderen kunnen de uitleg volgen via een verbinding met de computer in de klas en krijgen een
thuiswerkpakket van de leerkracht.
Een kind dat ziek is, hoeft niet aan schoolwerk te werken.
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Beperking contactmomenten
- beperk contactmomenten binnen de school en kruisverkeer van volwassenen uit het eigen team; na
lestijd ontkomen we er niet aan dat een aantal werkzaamheden nog in de klas of in het gebouw
moeten plaatsvinden, maar zodra het kan doen we onze werkzaamheden thuis en is er geen
onderling fysiek contact.
- dringend advies is om een mondkapje te dragen voor externen buiten het team bij binnenkomst en
verplaatsing binnen het gebouw; dit geldt dus ook voor ouders, collega’s van andere scholen,
bestuurskantoor of Expertise Netwerk.
Mocht u dus een afspraak hebben en in onze school komen, dan willen wij u dringend vragen een
mondkapje te dragen.
- contactmomenten buiten: Zorg nog steeds voor 1,5 meter afstand!
Mocht u de leerkracht willen spreken, dan kunt u bellen naar school of direct mailen naar de
leerkracht.
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Ingestuurd:

Maandag 28 en dinsdag 29 december 2020: Talenten gezocht voor “Op de planken met
Anna”
Op maandag 28 en dinsdag 29 december organiseert het Annatheater twee dagen vol
theaterplezier voor kinderen en jongeren! Op maandag gaan we met het verhaal aan de slag.
Dinsdag spelen we de hele dag toneel en ’s avonds hebben we een voorstelling, in een echt
theater met alles er op en er aan. Vanuit een spannend verhaal gaan we een flitsend
toneelstuk maken. We gebruiken alle kleuren licht en projecties van kasteelzalen en
griezelige bossen! Kom in het Annatheater in de spotlights staan! Wanneer: maandag 28
december van 10.00 tot 16.00 uur en dinsdag 29 december van 10.00 tot 21.30 uur Waar:
Annatheater Helmond Voor wie: kinderen vanaf groep 5 en jongeren Wat kost het: € 12,50
Voorstellingen: dinsdag 29 december om 19.00 uur en om 20.30 uur
GEÏNTERESSEERD? Neem contact op met Lavínia Germano: telefoon: 06-44369288 /
laviniagermano@annatheater.nl Op de planken met Anna is mede mogelijk gemaakt door
Cultuur Contact.
Gratis proeflessen toneel op 6 en 7 januari 2021
Speel je thuis weleens dat je een koningin, een ridder of een monster bent? Kom dan eens in
het theater toneelspelen!
Vanaf woensdag 6 januari beginnen de cursussen op onze Jeugdtheaterschool weer. Kom op
6 of 7 januari gratis een proefles volgen!
Meer informatie: laviniagermano@annatheater.nl of bel: 06-44369288. Voor lestijden:
www.annatheater.nl rubriek Jeugdtheaterschool
Het Annatheater ligt op 1 minuut loopafstand van het NS-station Helmond.
Het adres is Floreffestraat 21a, Helmond. Telefoon: 0492-475255 info@annatheater.nl ;
www.annatheater.nl
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