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
03 maart
18 maart
18 maart
22-26 maart

Studiedag vervalt, kinderen gewoon naar school
2e Rapport (3t/m8) vervalt, wel een Snappetrapport
1e kleuterrapport
Voortgangsgesprekken (ouders)

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
RAPPORTEN GROEP 1 T/M 8
Het 2e rapport voor de groepen 3 t/m 8 vervalt. Ten opzichte van het 1e rapport kunnen we nu geen
gegevens invullen m.b.t. bijv. toetsen en werkhouding. Groep 4 t/m 8 krijgt wel het Snappetrapport.
De kinderen van de groepen 1 en 2 krijgen wel hun 1e rapport. Dit rapport is gebaseerd op de
kijklijnen van Kijk!. Deze observaties zijn ook al voor de lockdown uitgevoerd.
Wel worden er oudergesprekken/voortgangsgesprekken gehouden voor alle groepen, zodat u wel
weet hoe het met uw kind gaat.
Deze voortgangsgesprekken zullen plaatsvinden in de week van 22 maart online via Teams.

DERDE KLEUTERGROEP
Wij mogen u vertellen dat aanstaande maandag 1 maart onze derde kleutergroep 1C van start gaat.
De kinderen die vanaf 28 oktober 2020 vier jaar zijn geworden komen in deze nieuwe groep. De
andere kleuters blijven in hun eigen groep. Elke keer als een kind 4 wordt gaat dit kind in deze
nieuwe instroomgroep starten.
Op maandag/dinsdag en donderdag gaat juf Marie-José deze groep begeleiden. Deze juf kennen de
meeste kinderen al vanuit de startgroep.
Op woensdag en vrijdag gaat juf Ilona in deze klas werken. Vanaf 1 april gaat juf Ilona fulltime werken
in groep 1C.
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Juf Ilona Hoorndijk is een nieuwe leerkracht bij ons op school. Ze is een ervaren leerkracht en heeft
de laatste jaren vooral met peuters en kleuters gewerkt. In de volgende infobrief zal zij zich verder
voorstellen. Wij wensen haar veel plezier in deze groep!
Als de Coronamaatregelen versoepelen en de kinderen van de startgroep weer gemengd mogen
worden met de kinderen van de instroomgroep, dan zullen zij op maandag/dinsdag of vrijdagmorgen
van 9.00 tot 11.00 uur met elkaar spelen/werken.

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 tevoren aan u
door.

GYMTIJDEN
De gymtijden vanaf 3 maart a.s:
woensdag:
8:30 - 9:30 uur groep 8
9:30 - 10:30 uur groep 3
10:30 - 11:30 uur groep 4
donderdag:
8:30 - 9:30 uur groep 7
9:30 - 10:30 uur groep 6
10:30 - 11:30 uur groep 5

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
Pagina 2 van 5

BESLISBOOM
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INGEZONDEN
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