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

28 april 2021 nummer 31

Belangrijke data
3 t/m 14 mei
9 mei
24 mei
25 mei

Meivakantie
Moederdag
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
! Helaas heeft de mail van de MR wat kuren. Heeft u interesse om deel te nemen aan de MR, dan
kunt u zich opgeven door een mail te sturen naar juf Toesja toesja.bogers@eenbes.nl
Als u al een mail heeft gestuurd naar de MR, zou u deze dan nogmaals naar juf Toesja willen
sturen?
In deze infobrief vindt u nogmaals de oproep van de MR om u aan te melden!
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VAKANTIEROOSTER SCHOOLJAAR 2021-2022
Hieronder vindt u alvast het vakantierooster van het komende schooljaar.
Graag even speciale aandacht voor de vrije middag op 25 februari 2022 (vooral voor groep 5 t/m 8,
groep 1 t/m 4 is dan al vrij). Deze vrije middag is de compensatie voor de kerstactiviteit (avond). Deze
kerstavond is dus een verplichte schoolactiviteit.
Ook in het schooljaar 2021-2022 plannen we weer een aantal studiedagen. Deze datums volgen nog.
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Carnaval vrijdagmiddag alle kinderen vrij
Carnavalsvakantie
Tweede Paasdag
Koningsdag
Meivakantie
Hemelvaart
Tweede Pinksterdag
Zomervakantie

25 oktober t/m 29 oktober 2021
27 december 2021 t/m 07 januari 2022
25 februari 2022
28 februari t/m 4 maart 2022
18 april 2022
27 april 2022 (valt in de meivakantie)
25 april t/m 6 mei 2022
26 mei t/m 27 mei 2022
6 juni 2022
25 juli t/m 02 september 2022

KONINGSSPELEN
Op vrijdag 23 april zijn de Koningsspelen geweest. Wat een feest! We zijn begonnen met een
ontbijtje in de klas. Na het ontbijt gingen alle groepen zelf aan de slag. Met dank aan LEEF! Hebben
de kinderen de hele week een Escaperoom gespeeld, waarvan vrijdag de ontknoping volgde. De code
werd gekraakt en de kroon van Willem-Alexander werd gelukkig weer teruggevonden.
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SCHOOLREIS
De schoolreis van 27 mei wordt verzet i.v.m. de nu nog geldende coronaregels. De commissie is druk
bezig om de bestemming en de bussen om te boeken naar een later moment in dit schooljaar.
27 mei wordt dus een normale schooldag.

VERKIEZINGEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
Verkiezingen – Medezeggenschapsraad (MR) – 26 mei t/m 4 juni a.s., uiterlijk 21 mei aanmelden!
Vind jij het leuk om mee te denken over het onderwijs en hoe het eraan toegaat op de
Dommeldalschool?
Als je daar JA op antwoordt, dan nodigen wij je uit om je aan te melden voor de MR verkiezingen!
Als je hier interesse in hebt, maar nog niet zeker weet of je dat via de MR wilt doen, dan nodigen wij
je uit om contact met ons op te nemen. Dan kunnen we je meer informatie geven, en antwoord
geven op je vragen; mogelijk tijdens een bijeenkomst (per Teams).
Wij kunnen ons voorstellen dat voor lang niet iedereen duidelijk is wat de MR doet, en wat jij daarin
kunt betekenen. Daarom een korte introductie. Mocht je interesse gewekt zijn of heb je vragen, laat
het ons weten.
Wat doet de MR?
De naam zegt het al: de Medezeggenschapsraad denkt, praat en beslist mee.
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In de Medezeggenschapsraad denken we mee over allerlei onderwerpen die met onze school en het
onderwijs te maken hebben. Bij het nemen van belangrijke beslissingen raadpleegt onze directeur
Annemieke Bosmans vaak eerst de MR, omdat er beslissingen zijn:
waarover de MR eerst advies moet geven;
waaraan de MR instemming moet verlenen;
- waarover de MR alleen geïnformeerd wordt, waarbij er gelegenheid is van gedachten te wisselen
en de MR advies kan geven.
Over onderwijs
De kinderen krijgen kennis van de experts: de leerkrachten! Zij weten als geen ander welke kennis
kinderen op de basisschool kunnen/moeten opbouwen, hoe en met welke methoden dat het beste
te doen is. Leerkrachten willen ook graag zelf leren en sparren. Zij doen dat natuurlijk in trainingen
en door met elkaar te spiegelen. Daarnaast willen zij ook graag weten hoe ouders over zaken denken.
Dat spiegelen gebeurt onder andere via de MR.
Over hoe het eraan toegaat
Onderwijs oftewel dingen leren is meer dan puur kennis opdoen. Je kunt alleen leren onder de goede
omstandigheden, in een fijne sfeer. Onderwijs gaat daarom ook over hoe de school reilt en zeilt.
Welke onderwijsvormen gebruikt worden. Hoe we met elkaar om gaan. Welke andere leuke
activiteiten ondernomen worden, zoals excursies, schoolreisjes en het kamp. Hoe de jaarplanning
eruit ziet, de financiën, het schoolgebouw en het plein. Ook daar denkt en beslist de MR in mee.
Waarom is het leuk om MR lid te zijn?
Binnen de MR word je dus als eerste betrokken bij nieuwe processen op school, weet je wat er speelt
en heb je daar invloed op (namens de ouders van school).
Hoe leuk is het om mee te denken en te beslissen over belangrijke beslissingen op de school van je
kind(eren)? Denk hierbij aan beslissingen als de begroting, studiedagen, het schoolplan, etc.
Waarom is Annemieke Bosmans, onze directeur, blij met de MR?
Het is zo fijn om samen met de MR het beste te doen voor onze geweldige leerlingen, prachtige
school en ons mooie onderwijs! Er wordt positief kritisch meegekeken met het beleid en de
beslissingen die er genomen moeten worden. Ook is het erg goed dat de MR initiatief neemt om
bepaalde zaken aan de orde te stellen. Het is mooi om te zien dat we allemaal hetzelfde belang
hebben, elkaar goed scherp houden en weten te vinden. We doen het echt met elkaar, voor de
leerlingen!

Last but not least: wanneer zijn de verkiezingen, en hoe gaat dat in zijn werk?
Aanmelden: uiterlijk 21 mei a.s.;
26 mei - 4 juni 15.00 uur: stemmen.
Hoe er gestemd kan worden, wordt beschreven in de nieuwsbrief van 26 mei a.s. Daarin stellen de
kandidaten zich ook voor (tekst uiterlijk 25 mei aanleveren);
9 juni: bekendmaking uitslag (aan de kandidaten op 4 juni).
Wij hopen dat velen zich aangesproken voelen! Dan is er straks echt wat te kiezen!
Pagina 4 van 8

Groet!
Hans van Amelsvoort, Toesja Bogers, Susanne Bron van der Jagt, Angela de Groot, Marjolein Tros,
Suzanne Vinks, en natuurlijk Annemieke Bosmans

Wij wensen iedereen een fijne meivakantie!

Tot maandag 17 mei!
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BESLISBOOM
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INGEZONDEN
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