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
1 april
2 april
5 april
23 april
26 april
27 april

Paasviering
Studiedag, alle leerlingen vrij
2e Paasdag, Vrij
Koningsspelen, sportdag
Studiedag, alle leerlingen vrij
Koningsdag, alle leerlingen vrij

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
CORONA
Deze week moesten groep 3, 5 en 6 in quarantaine omdat ze als nauw contact zijn aangemerkt. Ook
in andere groepen zien we leerlingen die positief zijn getest. De GGD kijkt of het dan ook
consequenties heeft voor de groep. Tot nu toe alleen voor groep 3, 5 en 6.
Sinds de heropening van school mogen we groepen niet mengen. Wij hebben er toen direct voor
gekozen om ook onze pedagogische medewerkers te koppelen aan één groep om eventuele
verspreiding te voorkomen.
Hopelijk zijn we na de paasvakantie weer compleet.
Een tip: Alvast DigiD aanvragen voor kinderen: Als een kind getest wordt en geen DigiD heeft duurt
het vaak relatief lang voordat de ouders de uitslag horen. Het duurt in dat geval ook langer voordat
duidelijk wordt dat een leerling weer naar school mag (bij een negatieve uitslag) of wie er op school
in quarantaine moet (bij een positieve uitslag). Als iemand een DigiD heeft kan de uitslag meestal al
eerder digitaal ingezien worden. Wij adviseren ouders daarom om van de voren alvast een DigiD aan
te vragen. Het duurt drie werkdagen voordat dit geregeld is, dus het heeft alleen zin om dit van te
voren te doen en niet pas op het moment van testen.
Zie ook: https://www.ouders.nl/artikelen/digid-aanvragen-voor-je-kind
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SMARTWATCH
Wij zien steeds meer kinderen op school met een smartwatch, een
horloge waar ze ook mee kunnen bellen. Helaas zijn deze horloges,
net als een mobiele telefoon, niet toegestaan op school.

BESLISBOOM

Pagina 2 van 3

INGEZONDEN
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