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
19 mei t/m 2 juni
7 t/m 18 juni
19 juni t/m 4 juli

Jantje Beton
Projectweek ‘Reis om de wereld’
Kunstroute

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
VERKEERSEXAMEN
Donderdag 20 mei hebben de groepen 7 en 8 succesvol
deelgenomen aan het nationale praktische verkeersexamen.
Na afloop heeft ieder kind op school het verkeersdiploma in
ontvangst mogen nemen. Gefeliciteerd!
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MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
Na herhaalde oproepen van de MR heeft zich een kandidaat gemeld. Omdat er maar een aanmelding
is, zijn verkiezingen niet nodig. We heten daarom Gijs Copic van harte welkom in de MR. Hij zal vanaf
volgend schooljaar lid van de MR zijn.
Ook willen we Suzanne Vinks alvast ontzettend bedanken voor haar enorme inzet. Zij heeft zich jaren
ingezet voor school in het belang van alle ouders en kinderen. We gaan je missen in de MR!!

EVEN VOORSTELLEN
Mijn naam is Gijs Copic, vader van Julie (groep 5), Vera (groep 4) en Ben (groep 2). Sinds 3 jaar wonen
wij in Geldrop, vlak bij school.
Ik ben een geboren en getogen Eindhovenaar en na wat omzwervingen, ben ik nu geland in Geldrop.
We wonen hier heerlijk. Lekker rustig en gezellig en dicht bij de natuur.
Sinds 12 jaar werk ik bij RIjkswaterstaat. Daar ben ik afdelingshoofd van Projectbeheersing. Wij
houden ons bezig met de aanleg en onderhoud van de infrastructuur van Nederland. Dus:
snelwegen, vaarwegen, kustonderhoud, tunnels, etc. Heel leuk en dynamisch werk. Daarnaast ben ik
illustrator en heb een eigen bedrijf (Copic Business Cartoons). Ik teken visuals, cartoons, etc. voor
bedrijven en overheden. Dit doe ik vanuit thuis en ook live bij allerlei bijeenkomsten. Super om te
doen en de combinatie met loondienst maakt dat ik afwisselend en uitdagend werk heb.
Naast werk en gezin, heb ik ook nog een grote passie, namelijk Pencak Silat, een Indonesische
zelfverdedigingskunst. Dit doe ik al meer dan 25 jaar en geef hier ook les in.
Ik wil graag bij de MR omdat ik het belangrijk vind dat (mijn) kinderen goed onderwijs krijgen en
opgeleid worden tot zelfstandige personen die uitgedaagd worden om hun capaciteiten goed te
benutten. Ik denk dat ik daaraan kan bijdragen door een kritisch meedenkende houding. Ik merk
vaak dat ik een mening heb over hoe het er op school aan toe gaat en dan vind ik het fijn om hier
met anderen over te kunnen praten en eventueel invloed te kunnen hebben over hoe zaken kunnen
worden verbeterd.

Helden! Zijn we dat niet allemaal? Ieder op zijn eigen manier met eigen
talenten en kwaliteiten.
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Deze week hebben alle leerlingen kennis
gemaakt met Effi en Furon, de Breinhelden van
de Breinheldenplaneet.
Deze helden leren ons hoe we onze
Breinkrachten kunnen versterken.
Bijvoorbeeld de kracht om je aandacht bij een
taak te houden, de kracht om een reactie even
uit te stellen of de kracht om met
veranderingen om te gaan.
De 10 breinkrachten zijn een vertaling van onze executieve functies. Dit zijn de regelfuncties van ons
brein. Deze functies hebben we nodig om ons gedrag, gedachten en emoties te sturen.
Elke breinkracht heeft een eigen symbool, een spreuk en een beweging.
Net als bij sporten, moet je een spier trainen om vooruitgang te zien. Door middel van verhalen,
gesprekken en meerdere werkvormen leren wij de kinderen kritisch te kijken naar zichzelf; waar ben
ik al heel sterk in en wat heb ik nodig om ergens beter in te worden.
De breinkrachten die wij gaan ‘trainen’ zijn:
Onthoud & doekracht: deze kracht helpt ons bij het tegelijkertijd onthouden en doen en bij het
denken.
Buigkracht: helpt ons om buigzaam te zijn. Wat doe je als dingen opeens anders gaan dan je dacht
of als iets een eerste keer niet lukt en je een nieuwe oplossing moet bedenken.
Stopkracht: helpt ons te stoppen. Niet voor je beurt praten bijvoorbeeld of niet letten op je
buurman terwijl je een opdracht af moet maken.
Plan- & regelkracht: deze kracht leert ons een plan te maken en al onze spullen van tevoren te
regelen zodat we goed kunnen beginnen en dingen af kunnen maken.
Tijdkracht: leert ons op de tijd te letten en dingen op tijd af te krijgen. Wanneer is het belangrijk dat
je op tijd klaar bent?
Gevoelskracht: deze kracht leert ons om te gaan met ons gevoel.
Aandachtkracht: aandachtkracht leert ons er met onze aandacht bij te zijn. We letten op onze
eigen taak en niet op anderen of andere dingen.
Doorzetkracht: deze kracht leert ons doorzetten. Niet opgeven als iets moeilijk wordt.
Startkracht: helpt ons goed te starten met een taak.
Spiegelkracht: leert ons goed naar onszelf te kijken. Niet naar hoe we eruitzien, maar naar hoe we
dingen doen.
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Deze en volgende week zijn de
introductieweken. Vervolgens zal elke week een
breinkracht centraal staan. We houden u op de
hoogte van de ontwikkeling.
Wilt u hier thuis ook mee aan de slag? Een
simpele maar doeltreffende manier is het spelen
van gezelschapsspellen. Veel spellen trainen een
aantal breinkrachten spelenderwijs,
bijvoorbeeld: startkracht, stopkracht,
doorzetkracht of aandachtkracht.

BASISSCHOOL DOMMELDAL DOET MEE AAN DE JANTJE
BETON LOTERIJ
Onze school doet dit jaar weer mee aan de Jantje Beton Loterij. Van 19 mei t/m 2 juni 2021 verkopen
de leerlingen uit groep 5 t/m 7 loten voor de Jantje Beton Loterij. De helft van de opbrengst mogen
wij als school zelf besteden aan aanschaffen/vervangen van spelmaterialen, opknappen van het
schoolplein of buitenactiviteiten. Jantje Beton kan met de andere helft van de opbrengst
buitenspeelprojecten in het hele land ondersteunen.
Op donderdag 20 mei ontvangen de leerlingen alle verkoopmaterialen en een ouder-infoblad. In de
klas wordt een instructiefilmpje bekeken. Het filmpje Hoe werkt de verkoop? kunt u ook bekijken
op https://jantjebeton.nl/ik-wil-helpen/loterij/voor-deelnemers . De loterij is een actie gericht op de
verkoop van loten aan familie, vrienden en kennissen.
Dit jaar kiezen we er als school voor om de verkoop via Tikkie jij bent ‘m te laten verlopen i.p.v. via
de machtiging. Zo hoeven kinderen niet langs de deur en er is er geen risico m.b.t. het coronavirus.
Hierbij hebben ze wel de hulp van u als ouder nodig. Op het lotenboekje wat ze mee naar huis krijgen
staat precies hoe het verkopen via Tikkie jij bent ‘m verloopt. Wel graag het lotenboekje bewaren en
inleveren op 2 juni bij de leerkracht.
Over Jantje Beton
Slootje springen, verstoppertje doen in de straat of met elkaar een nieuw spel bedenken tijdens de
pauze op het schoolplein; een leven zonder vrij buitenspelen is ondenkbaar voor een goede
ontwikkeling van kinderen. Want van buitenspelen worden kinderen socialer, slimmer en gezonder.
Ook heeft buitenspelen een positief effect op het concentratievermogen. Kinderen die veel
(buiten)spelen hebben een betere hersenontwikkeling en leervermogen dan kinderen die weinig en /
of binnen spelen. Toch speelt een vijfde van de kinderen niet of slechts een keer per week vrij buiten.
Iedereen die een Jantje Beton lot koopt, draagt bij aan buitenspelen en bewegen tijdens en na
schooltijd. Dat is hard nodig. Juist in een tijd waarin 80 procent van de kinderen onvoldoende
beweegt, kan er niet voldoende aandacht aan buitenspelen worden besteed. Wilt u meer weten over
de projecten van Jantje Beton? Ga dan naar www.jantjebeton.nl/wat-doen-we. Meer informatie
Heeft u nog vragen over de loterij? Neem dan contact op met Angelique Thijs of ga naar de
informatiepagina voor ouders op www.jantjebeton.nl/loterij.
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U vindt daar ook de antwoorden op de meest gestelde vragen over deze actie.

PROJECTWEEK
Maandag 7 juni start de projectweek en deze duurt tot
vrijdag 18 juni.
Het thema van de projectweek is: ‘Reis om de wereld’.
Iedere groep en ook peuterspeelzaal en Potje Knor
gaan aan de slag met een land.
De kinderen gaan over dit land leren op allerlei
manieren; ze gaan op ontdekkingsreis!
In de tweede week van de projectweek krijgen de
kinderen workshops aangeboden door gastdocenten
van bureau SNENS (bureau voor kunsteducatie). De
kinderen gaan in deze workshops creatief werk maken passend bij hun land, het creatieve proces zal
centraal staan en nóg meer leuks: de workshops vinden plaats in heuse buitenlokalen op het
schoolplein!
Het gemaakte werk van ieder kind gaat uiterlijk vrijdag 18 juni mee naar huis en de vraag is dit thuis
te etaleren voor het raam (voor zaterdag 19 juni 12:00 uur) want... Zaterdag 19 juni om 12:00 uur
opent de Kunstroute en kunnen we met z’n allen massaal op reis! Samen op ‘Kunstjacht’ in de wijk,
op ieder gewenst moment, hoe gaaf is dat!
De Kunstroute zal duren tot zondag 4 juli, dus genoeg ‘reistijd’ en zelfs de mogelijkheid voor
meerdere uitstapjes; want jullie bepalen steeds zelf de route! Mochten jullie niet in de wijk van de
school wonen of niet in de gelegenheid zijn om het werk te etaleren voor het raam, dan bestaat er de
mogelijkheid om het werk op school op te hangen of te etaleren bij de Albert Heijn op de
Eindhovenseweg. Is dit het geval, dan mogen jullie mailen naar: linda.vandeursen@eenbes.nl
Wij zijn reislustig en hebben kunsthonger, hopelijk zijn jullie nu net zo enthousiast!
To be continued...
Groeten, commissie projectweek.

INGEZONDEN
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Wil je weten of Pleegzorg iets is voor jou?
Volg de online informatieavond op 15 juni
Zorgen voor het kind van je broer, zus, familie of bekenden als dat nodig is; wist je dat dat ook
pleegzorg is? Voor sommige kinderen die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen is opvang binnen hun
netwerk niet mogelijk. Voor die kinderen zoekt Combinatie Jeugdzorg een (bestands)pleeggezin.
En dat kan heel lastig zijn. Want een kind past niet zomaar in ieder gezin. Nieuwe pleegouders
blijven daarom hard nodig. Ook in Geldrop - Mierlo. Heb je weleens nagedacht of pleegzorg iets is
voor jou?
Help een kind zo thuis mogelijk opgroeien
Wil je weten wat jij voor een kind kan betekenen? Volg dan vrijblijvend een van de maandelijkse
(online) informatieavonden. Heel eenvoudig via je eigen computer, laptop, tablet of telefoon. De
eerstvolgende is op dinsdag 15 juni van 20.00 tot 21.15 uur. Tijdens deze avond worden alle kanten
van pleegzorg op een heldere en realistische manier belicht en vertelt een ervaren pleegouder over
de eigen ervaring.
Aanmelden
Vrijblijvend aanmelden voor een online informatieavond kan via
www.combinatiejeugdzorg.nl/infoavond of pleegzorg@combinatiejeugdzorg.nl. Ook kan je via dit emailadres een informatiepakket over pleegzorg aanvragen.
Meer informatie
Op www.pleegzorg.nl en www.combinatiejeugdzorg.nl vind je meer informatie over pleegzorg,
inclusief filmpjes en ervaringsverhalen van voormalige pleegkinderen, pleegouders en ouders.

Pagina 6 van 7

Doe je mee met de Open Geldropse Voetbaldag?
Op 12 juni a.s. organiseert VV Geldrop voor alle kinderen van Geldrop-Mierlo t/m 12 jaar de
Open Geldropse Voetbaldag, in samenwerking met het Oranjefonds.
Tijdens deze dag kunnen leden én niet-leden gratis meedoen aan leuke voetbalactiviteiten
zoals puntenschieten, mastermind en boter, kaas & eieren.
In kleine groepjes per leeftijd, onder begeleiding van ervaren trainers van VV Geldrop en
conform de geldende coronamaatregelen.
Programma 12 juni
· 8.30-10.00 uur activiteiten voor kinderen van 4, 5 en 6 jaar
· 10.30 - 12.00 uur activiteiten voor kinderen van 7, 8 en 9 jaar
· 12.30-14.00 uur activiteiten voor kinderen van 10, 11 en 12 jaar
Wat heb je nodig?
Je hebt in ieder geval geen voetbalervaring nodig. Wel sportschoenen, sportkleding en wat te
eten en te drinken.
Aanmelden?
Wil jij meedoen? Meld je dan uiterlijk 1 juni aan door een mailtje te sturen
naar voetbaldagen@vvgeldrop.nl.
In dit mailtje zet je jouw naam en leeftijd en of je wel/geen lid bent van VV Geldrop. Ook kun
je aangeven of je graag bij een vriendje of vriendinnetje in het groepje wilt.
Omdat ouders (waarschijnlijk) niet welkom zijn ook graag het telefoonnummer van jouw
papa of mama. En zijn er nog bijzonderheden? Dan mag je dat ook in het mailtje zetten.
Goed om te weten
De kinderen worden door de begeleiders 5 minuten voor aanvang bij de poort opgehaald en na
afloop weer teruggebracht.
Wij verzoeken alle ouders vriendelijk om de auto te parkeren en naar de poort te lopen met
hun kind. Dit om gevaarlijke verkeerssituaties te voorkomen.
Ook bij het ophalen graag eerst parkeren.
Doe jij mee? Superleuk! We zien jou graag op 12 juni!
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