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
23 april
26 april
27 april
3 t/m 14 mei
24 mei
25 mei

Koningsspelen
Studiedag, alle leerlingen vrij
Koningsdag, alle leerlingen vrij
Meivakantie
2e Pinksterdag, alle leerlingen vrij
Schoolfotograaf

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
KONINGSSPELEN
Dit jaar worden de koningsspelen georganiseerd in de vorm van
een escape room. De kinderen van de basisscholen in Asten,
Deurne, Geldrop-Mierlo en Someren gaan van 19 april tot en met
23 april op zoek naar de kroon van de koning. Lukt het om de
kroon op tijd terug te vinden?
De kinderen van de basisscholen in deze verschillende gemeenten
gaan de koning helpen om zijn kroon terug te krijgen. Dit doen ze
door met hun eigen klas verschillende opdrachten uit te voeren.
Op maandag tot en met donderdag krijgen de kinderen een
videoboodschap te zien van de koning en de dief. In deze video vertelt de dief de nieuwe opdracht,
het is de bedoeling dat deze opdracht goed uitgevoerd wordt. Als dit lukt wordt er een hint verdiend,
met deze hints kan de kroon teruggevonden worden.
Op vrijdag speelt elke klas het spel: 'Kraak de code'
Met de juiste code kunnen ze het kistje openen en de kroon teruggeven aan de koning.
Kinderen die willen mogen op vrijdag 23 april verkleed in oranje/rood/wit/blauw naar school toe
komen.
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CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJKE DEELNAME (CMD)
Maandelijks verschijnt vanuit het Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD) een Nieuwsbrief
met lokaal nieuws rondom het thema opvoeden en opgroeien én de zorg en ondersteuning voor kind
en gezin. Dit is de link naar de nieuwsbrief van april:
https://content.mailplus.nl/m15/links/gemeentegeldropmierlo/txt315435966/mx5yJar7fNp2tW5
Onderwerpen zijn onder andere:
 Leven met gescheiden ouders
 Ouders opgelet!
Informatie over OuderWijzer: een online en fysieke ontmoetingsplaats voor alle ouders en
aankomende ouders in de regio Geldrop-Mierlo.
Met een website waar je terecht kunt voor voorlichting, tips en verhalen over ouderschap en
opvoeden. Ook organiseert OuderWijzer bijeenkomsten waar je als ouder wijzer wordt en in contact
komt met andere ouders in dezelfde fase van het ouderschap. https://www.ouderwijzer.nl/
 Boekjes en Babbels Online
Een leuke, digitale activiteit voor ouders én kinderen van 2 tot 6 jaar. Deze keer is het thema lente en
staat de activiteit in het teken van het prentenboek ''We hebben er een geitje bij'' van Marjet
Huiberts. Er zijn verschillende data in april waarop je mee kan doen. https://dommeldal.opshop.nl/843/boekjes-en-babbels-online/04-04-2021
 Opvoeden met (sociale) media
Praten met je kind over mediawijsheid kan lastig zijn. Op de website van Mediawijsheid vind je tips
en links naar betrouwbare partijen die je verder kunnen helpen.
https://www.mediawijsheid.nl/ouders/ Praat jij weleens met je gezin over gamen, sociale media of
internet? Mediamatties is een nieuwe quiz voor ouder & kind. Speel de quiz samen op twee
schermen, en neem een kijkje in de online wereld van de ander. De quiz is geschikt voor kinderen van
10-12 jaar en hun (groot)ouders. Je kunt veel van elkaar leren!
https://www.mediamatties.nl/onboarding/intro/

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.
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BESLISBOOM
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INGEZONDEN
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