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

04 januari 2021 nummer 18

Belangrijke data
04 – 18 januari
13 januari

Lockdown, thuisonderwijs
Studiedag (alle kinderen vrij, dus geen thuisonderwijs)

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
HET TEAM VAN DALTON KINDCENTRUM DOMMELDAL
WENST IEDEREEN
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THUISONDERWIJS
De eerste dag van het thuisonderwijs is voorbij. Het thuisonderwijs zal in ieder geval duren tot 18
januari. Het kan zijn dat de lockdown nog verlengd gaat worden. We wachten de berichtgevingen af.
Ons team doet haar uiterste best om het zo goed mogelijk vorm te geven en de kinderen zo optimaal
mogelijk te begeleiden.
Mocht u vragen hebben of een complimentje willen geven, dan mag u altijd de leerkracht van uw
kind mailen.

CORONA UPDATE
Graag wil ik u informeren over het OMT-advies dat de afgelopen dagen is uitgebracht. Het wordt
duidelijk dat het besluit om tot 18 januari de scholen te sluiten onverminderd van kracht blijft, met
alle afspraken die daaromtrent waren vastgelegd.
Het is nu wel zo dat het testbeleid, waar eerst behoudend mee om werd gegaan voor kinderen onder
de 13 jaar, nu wordt verbreed. Alle kinderen met klachten komen er nu voor in aanmerking om toch
getest te worden.

EEN DERDE KLEUTERGROEP
Het gaat goed met de Dommeldalschool. We mogen een heleboel nieuwe Dommeldallertjes welkom
gaan heten!
Om de kleutergroepen niet te groot te laten worden, gaan we zo snel mogelijk een derde
kleutergroep starten.
Het kan dus zijn dat kinderen die recent zijn ingestroomd alsnog geplaatst gaan worden in de nieuwe
kleutergroep, we zullen even moeten herverdelen in het belang van alle kleuters.

EVEN VOORSTELLEN CMD
Via de nieuwsbrief wil ik me graag even voorstellen. Ik ben Anja de Bruijn
en ik ben werkzaam vanuit het CMD Geldrop - Mierlo hier op school.
Als contactpersoon ben ik aanspreekpunt op school rondom zorg.
Opvoeden is vaak leuk en vanzelfsprekend, maar kan ook een hele klus
zijn.
Soms heeft u daar misschien hulp of praktische tips bij nodig of iemand die
even met u meedenkt. Ik kan samen met u zoeken naar antwoorden en
oplossingen.
U kunt als ouders bij mij terecht als u 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.
In verband met corona gaat het inloopspreekuur op school niet door. U kunt daarom contact
opnemen met de onderstaande contactgegevens, zodat ik mee kan denken rondom jullie vragen.
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U kunt me bereiken op het nummer 06 40173812 het is mogelijk om telefonisch contact op te nemen
of via Whatsapp. Mailen is ook mogelijk: a.de.bruijn@geldrop-mierlo.nl. Mijn werkdagen zijn
maandag, dinsdag en donderdag.
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