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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Lockdown, 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
THUISONDERWIJS
De basisscholen blijven dicht tot zeker 8 februari. Dat heeft het kabinet zondag bekendgemaakt.
Het Outbreak Management Team (OMT) adviseerde tegen de vervroegde opening, omdat de huidige
situatie het niet toelaat.
Dit is een grote teleurstelling voor de kinderen, voor de ouders, maar ook voor de medewerkers van
ons kindcentrum.
Vandaag heeft u in de persconferentie kunnen horen dat de maatregelen alleen maar strenger
worden.
Wij gaan voorlopig door met het zo goed mogelijk organiseren van het thuisonderwijs voor alle
leerlingen. Mocht u daarover vragen hebben of een complimentje willen geven, dan mag u altijd de
leerkracht van uw kind mailen.

Noodopvang
De afgelopen periode hebben veel kinderen gebruik gemaakt van de noodopvang. Kinderen van
ouders met een vitaal beroep, maar ook kinderen waar we zorgen over hebben. Hieronder vindt u
nogmaals de brief van de Gemeente Geldrop, van de wethouder van onderwijs Rob van Otterdijk.
Hij doet een beroep op u om de noodopvang ook echt als uiterste ”nood” te zien. Er is ook een
beslisboom bijgevoegd. Kijk daar even goed naar voordat u noodopvang aanvraagt. Mocht u echt
geen andere mogelijkheid voor opvang hebben, dan ontvang ik (Annemieke Bosmans) graag van u
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een mail. Mocht u de noodopvang al hebben aangevraagd vanaf 25 januari en heeft u een reactie
van mij gehad, dan hoeft u niet nogmaals een aanvraag te doen. Wel als u alleen voor volgende
week had aangevraagd en nog niet voor de weken daarna.
Hierbij zijn onze zorgleerlingen uitgezonderd. Van de ouders van de zorgleerlingen hoef ik niet
opnieuw een mail te ontvangen, zij mogen op de afgesproken momenten naar school komen.
Gelieve in het bericht de naam, groep van uw kind(eren),om welke dag(en) het van toepassing is én
de werkzame sector(en) vermelden. U kunt deze mail sturen naar annemieke.bosmans@eenbes.nl
Let op: Alleen als u écht geen andere opvang kunt regelen!
De noodopvang is alleen onder schooltijd en de deur gaat om 08.25 uur open.
Voor opvang ervoor of erna mag u een beroep doen op uw eigen kinderopvangorganisatie.
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