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

03 maart 2021 nummer 24

Belangrijke data
18 maart
18-26 maart
22-26 maart

2e Rapport (3t/m8) vervalt, wel een Snappetrapport
W4kangoeroe wiskunde wedstrijd (3 t/m 8)
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 3 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.
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.

W4KANGOEROE WISKUNDE WEDSTRIJD
Vorig jaar zouden we als school voor het eerst deelnemen aan de w4kangoeroe
wedstrijd. Helaas ging de wedstrijd toen niet door i.v.m. de lockdown.
Dit jaar een nieuwe kans! We gaan hieraan deelnemen met de groepen 3 t/m 8. De opgaven
zijn aangepast aan de leeftijd. In de klassen wordt één voorronde gehouden.
De 10 kinderen die de voorronde het beste hebben gemaakt, mogen voor onze school
deelnemen aan de officiële wedstrijd. Die vindt op school plaats tussen 18 en 26 maart. Als u
nieuwsgierig bent kunt alvast eens kijken op www.w4kangoeroe.nl
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EVEN VOORSTELLEN
Hallo allemaal,
Mijn naam is Ilona Hoorndijk. Ik ben de nieuwe juf van de
instroomgroep. Ik ben getrouwd met Phil en wij hebben 3
kinderen. Nadat ik de Pabo heb afgerond kon ik aan de slag in
Soerendonk. Daar werkte ik in alle groepen. Twee jaar later
kwam ik in Heeze te werken, bij de kleuters. Dat beviel me erg
goed. Het eigene van de kleuter, de lessen waar ik mijn eigen creativiteit in kwijt kon en ook
de school en de collega’s maakten dat ik veel plezier had in mijn werk. Naast mijn werk in de
kleutergroep werkte ik als turnleidster. Ik gaf les aan peuters, kleuters, recreanten meisjes
en jongens en ook aan volwassenen. Toen onze zoon geboren werd ben ik gestopt met het
werken in het onderwijs. Ik wilde voor mijn eigen kinderen zorgen. Toen onze oudste
dochter naar de peuterspeelzaal ging, kwam daar een vacature en ben ik daar gaan werken.
Al die tijd bleef ik peuter- en kleutergymlessen geven. Ik volgde allerlei cursussen die met de
ontwikkeling van peuters en kleuters te maken hebben. Maar ik wilde meer. Ik ging
vervangen in het basisonderwijs en zag daar dat veel kinderen extra hulp konden gebruiken.
Daar wilde ik iets mee en ik ging weer een aantal opleidingen volgen waaronder een
opleiding tot psychomotorisch kindercoach. Ik startte een eigen coachingspraktijk. In deze
praktijk zie ik ook de meerwaarde van bewegen voor kinderen. Hierdoor is mijn visie:
bewegen is de basis voor leren, alleen maar versterkt. Kinderen zijn gemaakt om te bewegen
en leren vooral door en in beweging. Ondanks het leuke werk dat ik had op de
peuterspeelzaal en in mijn coachingspraktijk, bleef het onderwijsbloed stromen. Ik bleef
verlangen naar het basisonderwijs en wilde er graag weer gaan werken. En dat bracht mij
hier. Ik hoop hier de komende tijd een grote bijdrage te kunnen leveren aan o.a. de
bewegingsontwikkeling van de kinderen en aan les ideeën voor de collega’s. Daarnaast hoop
ik op een prettige open contact met kinderen en ouders. Mochten jullie vragen hebben, dan
hoor ik dat graag.

GYMTIJDEN
De gymtijden vanaf 3 maart:
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
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BESLISBOOM
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INGEZONDEN
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