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
08 februari
12 februari
15 – 19 februari
03 maart

Weer naar school, fysiek onderwijs
’s middags vrij, carnaval vervalt, kinderen komen NIET
verkleed, gewone lesochtend.
Voorjaarsvakantie
Studiedag vervalt, kinderen gewoon naar school

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
Wat ontzettend fijn om alle kinderen weer op school te zien.
Vanaf afgelopen maandag mochten we eindelijk onze deuren weer openzetten om onze fantastische
leerlingen te mogen ontvangen. Wat hebben we de kinderen gemist!
Ondanks het dikke pak sneeuw en de kou was het
weerzien hartverwarmend!
De afgelopen dagen hebben we ook heerlijk gebruik
gemaakt van de sneeuw en de mooie natuur.
Tenslotte wil ik u nog even onze kijk meegeven op
de negatieve focus vanuit de media op de
leerachterstanden die de kinderen van nu op
zouden lopen. Wij vinden die berichtgeving
schrijnend. Je zal maar een kind van nu zijn, terwijl
je elke dag ongelooflijk je best doet om alles voor
elkaar te krijgen. In een ongewone situatie, in een
wereld die totaal anders is en heel veel van je
vraagt. Uiteraard heeft de afgelopen periode effect
op de kinderen. Maar niet alleen op de kinderen,
op ons allemaal, op de hele wereld.
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Nu onze kinderen weer naar school mogen nemen we ze weer mee in waar we gebleven zijn. We
gaan zien wat voor een sprongen sommige kinderen gemaakt hebben en welke kinderen toch wat
meer last hebben gehad van deze periode. We gaan gewoon doen wat we altijd deden, kijken naar
het kind. Zorgen voor een rijk en goed aanbod voor alle kinderen. En doen wat er nodig is. Vertrouw
op het vakmanschap van ons team! Vertrouw op uw kind en de toekomst! En vertrouw erop dat het
goed komt, of beter, dat het al goed is! Wij blijven werken vanuit vertrouwen.

CARNAVAL
Gezien de aanhoudende coronamaatregelen hebben wij besloten om het carnavalsfeest op
school niet door te laten gaan. Vrijdag 12 februari zal dus een gewone lesochtend zijn.
Om kinderen niet in verwarring te brengen is het dus niet de bedoeling dat kinderen verkleed naar
school toe komen!
’s Middags zijn de kinderen vrij (zoals ook in de jaarplanning staat) en kunnen ze gaan genieten van
een welverdiende vakantie.

STUDIEDAG 3 MAART VERVALT
De geplande studiedag op woensdag 3 maart gaat niet door. Wij verwachten de kinderen die
ochtend gewoon op school.
Wij vonden het niet gepast om na de opgelegde sluiting van de school de kinderen weer een dag niet
naar school te laten gaan.
Het kan zijn dat deze studiedag op een later moment in het schooljaar alsnog wordt ingepland.
Mochten we daartoe besluiten, dan geven wij de nieuwe datum natuurlijk ruim van te voren aan u
door.

EVEN VOORSTELLEN
Mijn naam is Davey Ewalds, 23 jaar en ik zal vanaf 24 februari de gymlessen
en pleinspelen gaan verzorgen op woensdag en donderdag.
Het begin zal wat anders zijn dan gewoonlijk door de huidige COVID19
situatie. Mochten de gymzalen open zijn dan zal ik daar meteen starten. Tot
die tijd gaan we kijken voor een passende oplossing zodat de kinderen toch
lekker kunnen bewegen.
Ik heb zin om aan de slag te gaan en in de bijlage kunnen jullie een foto van
mij vinden zodat je mij ook meteen kunt herkennen!
Met sportieve groet, Davey Ewalds
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BESLISBOOM
Hieronder ziet u de aangepaste beslisboom
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BRIEF WETHOUDER VAN OTTERDIJK
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INGEZONDEN:

LEEF
Sport na School
We gaan weer starten met sport na school. Het is op andere dagen/tijden dan je van ons gewend
bent in verband met de coronaplanning. Kijk op de website: www.leefgeldropmierlo.nl/LeefModule/Details/19476 voor alle dagen, tijden en locaties én meld je aan!
Carnavalsvakantie (18 feb)
• Party-Hour - Vier verschillende spellen. Bij ieder spel kan een sticker verdiend worden.
Bedoeld voor kinderen uit groepen 1 t/m 3. Aanmelden kan hier.
• Bubbel voetbal + verrassingsspel – Voetballen in een coronaproof bubbel. Een potje
voetballen maar dan met van die leuke plastic bubbels om je heen. Dit is bedoeld voor
iedereen vanaf groep 4. Aanmelden kan hier.
• Archery Tag – een superleuke teamsport waarbij je de strijd met elkaar aan gaat in de vorm
van pijl en boog! Je kunt elkaar geen pijn doen met deze speciaal ontwikkelde pijlen. Deze
activiteit is voor iedereen uit groep 8 en ouder! Aanmelden kan hier.
Schoolvoetbaltoernooi
Op 28 mei hopen we weer het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi plaats te kunnen laten vinden. Dit
toernooi wordt in samenwerking met VV Geldrop georganiseerd. Wellicht kun je dit alvast opnemen
in de jaar(sport)agenda. Het is bedoeld voor de groepen 7 van de basisscholen en je vormt natuurlijk
een team met jouw klasgenoten. Alle informatie kun je hier alvast teruglezen.
Leef! Vitaal
Ook voor de leerkrachten van jullie school hebben we voortaan een online live workout gepland
staan! Iedere vrijdagochtend om 8.00 uur staat buurtsportcoach Tiago voor je klaar. In een workout
van 30 à 45 minuten werk jij aan je vitaliteit, energie, kracht én conditie. Om deel te kunnen nemen
aan de workout dien jij jezelf éénmalig aan te melden. Er wordt vervolgens wel verwacht dat je
(bijna) wekelijks deelneemt aan de sessie.
Bekijk hier de promo video! Aanmelden kan vanaf nu!
Met sportieve groet,
Namens team Leef! Geldrop-Mierlo
Tel:
088 – 633 20 80
Email:
info@leefgeldrop-mierlo.nl
Website: www.leefgeldrop-mierlo.nl
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