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 – 08 februari
12 februari
15 – 19 februari

Lockdown, thuisonderwijs
’s middags vrij, carnaval vervalt, gewone lesochtend.
Voorjaarsvakantie

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
COMPLIMENTEN
Het voltallige team van Dalton Kindcentrum Dommeldal wil haar complimenten uitspreken naar
onze ouders en verzorgers!
Het is en blijft zeer bijzonder, dat onze leerlingen iedere ochtend of op afgesproken tijden weer
plichtsgetrouw gewassen en aangekleed, fris en fruitig klaar zitten achter de computer, om samen
met alle klasgenootjes en de juffrouw en meester de dag weer te openen. Hierdoor blijft de
onderwijsachterstand vanwege de lockdown beperkt.
Wij voelen met u mee! Zie het maar te rooien, zelf thuis moeten werken, daarbij soms meerdere
kinderen van diverse leeftijden de gehele dag in het gareel houden. Wij weten zeker dat dit gaat met
vallen en opstaan, met plezier, met radeloosheid, met ups en downs. Er wordt een beroep op uw
geduld en incasseringsvermogen gedaan.
Wij menen oprecht dat wij ook uw inspanningen zien en zeer waarderen! Complimenten!!
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.
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En natuurlijk, en misschien hadden we daarmee moeten beginnen,
verdienen onze leerlingen een heel grote duim!!
Dag in, dag uit, thuis het onderwijs volgen, maken en leren vanachter
een computer. Je vriendjes en vriendinnetjes missen, geen echt contact
kunnen maken.
De juf en meester alleen via het beeldscherm vragen kunnen stellen.
Wat een echte kanjers hebben we op school!
Vandaag hebben jullie in de mail een raamposter ontvangen (zie de twee posters aan het einde van
deze infobrief). Met deze poster willen wij laten weten dat we SUPERtrots op jullie zijn!
Hang deze poster voor je raam zodat iedereen die langs jouw huis loopt, fietst of rijdt kan zien hoe
hard jij werkt én dat de juf en/of meester enorm trots is op jou!
En terecht!
Hopelijk zien jullie straks een heleboel posters hangen. Dan weet je dat ook daar kinderen wonen
die, net als jij, thuis hard leren en een trotse juf en/of meester hebben. Leuk om dan even naar
elkaar te zwaaien!
Wij wensen jullie veel plezier met de poster.

CARNAVAL
Gezien de aanhoudende coronamaatregelen hebben wij besloten om het carnavalsfeest op school
niet door te laten gaan. Als de school weer open is, dan zal vrijdag 12 februari dus een gewone
lesochtend zijn. ’s Middags zijn de kinderen vrij.
.
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