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

2 juni 2021 nummer 34

Belangrijke data
19 mei t/m 2 juni
7 t/m 18 juni
19 juni t/m 4 juli
24 juni

Jantje Beton
Projectweek ‘Reis om de wereld’
Kunstroute
Studiedag (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
PROJECTWEEK
Maandag aanstaande begint de projectweek op school
en deze zal duren tot vrijdag 18 juni. Zoals jullie
inmiddels weten is het thema van de projectweek ‘Reis
om de wereld’ en sluiten we deze creatieve, leerzame
weken af met een kunstroute in de wijk. Tijdens de
tweede week van de projectweek krijgen de kinderen
2 maal een creatieve workshop aangeboden waarin het
proces centraal staat en zij beeldend werk maken
passend bij hun land. De gemaakte kunstwerken gaan
uiterlijk 18 juni mee naar huis en de bedoeling is deze
uiterlijk 19 juni vóór 12:00 uur te etaleren voor het
huiskamerraam. Mocht dit niet mogelijk zijn (niet woonachtig in de wijk, niet in de gelegenheid), dan
kan het werk worden geëtaleerd in de school of in de Albert Heijn op de Eindhovenseweg.
Graag dan een mailtje naar: linda.vandeursen@eenbes.nl
De kunstroute kan worden gewandeld tot zondag 4 juli, daarna mag het werk worden opgeruimd (de
thuisetalage worden afgebroken). Tot slot nog een mededeling wat betreft de workshopdagen...
Dinsdag 15 en donderdag 17 juni zal de pannakooi gesloten zijn i.v.m. de workshopruimte, ook zal de
fietsenstalling die dagen gesloten zijn. De fietsen kunnen worden geparkeerd achter de aula of achter
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de buitenlokalen die die dag speciaal gecreëerd zijn, het wijst zichzelf. Op de fiets komen niet
noodzakelijk die dagen? Graag! Wij verheugen ons op leuke, kunstzinnige en leerrijke weken!

Breinhelden; onthoud & doekracht en stopkracht
Deze week staan de Breinkrachten onthoud & doekracht en stopkracht centraal binnen de school.
De vaardigheid om je in te houden, om je impulsen te controleren heeft
verschillende benamingen. Het wordt responsinhibitie, reactie-inhibitie of
impulscontrole genoemd. Een hele mond vol. Dat kan korter: Stopkracht
dus.
Je kunt netjes op je beurt wachten en praat niet overal doorheen. Je ziet
dat het kind naast je bukt om iets te pakken, maar je gaat vervolgens door
met je eigen activiteit. De bijen zoemen voor de ramen, je hebt ze
opgemerkt maar ze weerhouden je er niet van je werk verder af te maken.
Goed ontwikkelde Stopkracht dus. Maar dat is een proces dat moet
groeien, getraind moet worden en vooral de tijd moet krijgen.
Spelletjes als Halli Galli, Zeg geen ja en geen nee, Annemaria koekoek, zijn
hier uitermate geschikt voor.
Bekijk hier ook het filmpje van Breinhelden https://www.youtube.com/watch?v=LRdJQe-iplU
Het werkgeheugen noemen we Onthoud- & Doekracht in het
Breinheldenprogramma. Je Onthoud- & Doekracht zet je in als je
dingen tegelijkertijd moet onthouden en doen. Soms heb je ook
informatie uit je lange termijn geheugen nodig om een taak te kunnen
volbrengen. Bijvoorbeeld om oplossingsstrategieën en andere
relevante informatie op te diepen en in te zetten.
Op veel momenten zet je je werkgeheugen in. We geven een aantal
voorbeelden; je zet deze Breinkracht in als je naar je kamer gaat om je
gymtas te pakken (nalopen van het ‘lijstje’ van alles wat je nodig hebt
en het er gaandeweg in stoppen), het onthouden van instructies in de
les (en deze tijdens het zelfstandig werken oproepen uit je geheugen
en uitvoeren) en het onthouden van liedjes en de bijbehorende
bewegingen of danspasjes.

Bij spelletjes zoals Ik ga op reis en ik neem
mee en memory wordt er ook een groot beroep gedaan op het werkgeheugen.
Bekijk hier ook het filmpje van Breinhelden https://www.youtube.com/watch?v=nMG9aCZrMY&t=5s
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Buitenactiviteit IVN
Afgelopen donderdag is groep 4 naar de kasteeltuin geweest in Geldrop voor een buitenactiviteit van
het IVN. Bij de kasteeltuin hebben wij bodem- en waterdiertjes gezocht en onderzocht en ondanks
het grauwe weer hadden wij dolle pret! Onder de microscoop hebben wij o.a. pissebedden, wormen,
duizendpoten en slakken bekeken en in het water hebben wij vooral veel kikkervisjes gevonden,
maar ook een bootsmannetje en zelfs een stekelbaarsje! Eenmaal terug op school hebben wij onze
kennis verwerkt in een tekening met vetkrijt en deze kunstwerken schitteren nu in de klas en zijn een
mooie herinnering aan een leuke en leerzame dag!

STUDIEDAG 24 JUNI
Op 24 juni is er een studiedag. Deze dag zijn alle leelingen vrij!
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INGEZONDEN

Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD)
Als Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD) informeren we jou graag over lokaal nieuws rondom het
thema opvoeden en opgroeien én de zorg en ondersteuning voor kind en gezin. Wil jij meer weten over het
aanbod van het CMD?
Via onderstaande link kunt u alle informatie online lezen.
https://c.spotler.com/ct/m15/k1/4NBT_XUq8EH6ZyYpyqetJT8oZbRFIA3F86x5NV32htbGkYmqPNuSgj_20krylEyc
Ztz4K26Fmi_S9h9bVYvHJw/FspzjqHQKZBYtKm

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
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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 5 van 6

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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