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
7 t/m 18 juni
19 juni t/m 4 juli
24 juni
8 juli

Projectweek ‘Reis om de wereld’
Kunstroute
Studiedag (alle leerlingen vrij)
Schoolreis (onder voorbehoud)

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
Breinhelden; buigkracht
Deze week staat de Breinkracht buigkracht centraal binnen de school.
Cognitieve flexibiliteit noemen we Buigkracht in het
Breinheldenprogramma. Als je moet schakelen gebruik je
je Buigkracht. Als je moet omgaan met veranderingen
ook. En ook als er meerdere of juist andere oplossingen
voor een probleem nodig zijn.
Kinderen die hier moeite mee hebben, houden erg vast
aan de structuur, geven controle niet graag uit handen en
hebben moeite met veranderingen. De dingen in het
leven gaan niet altijd zoals je dat gepland of van tevoren
bedacht had. Daarom is het zinvol om de Buigkracht van
kinderen te versterken. Dit doe je door ze niet alleen te
betrekken bij de structuur die je aanbrengt, maar ook
door ze te betrekken bij het langzaam loslaten ervan.
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Mysterie-activiteiten, activiteiten met een open einde of opdrachten waarbij de uitkomst
niet vast staat zijn geschikt om Buigkracht te trainen.
Bekijk hier ook het filmpje van Breinhelden:
https://www.youtube.com/watch?v=Bp5fAvPwyuI&t=3s

Jantje Beton
Onze school heeft dit jaar meegedaan aan de Jantje Beton Loterij.
Van 18 mei t/m 2 juni 2021 verkochten 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
spelmaterialen, opknappen van het schoolplein of actieve buitenactiviteiten. Jantje Beton
kan met de andere helft van de opbrengst buitenspeelprojecten in het hele land
ondersteunen. De leerlingen hebben ontzettend hun best gedaan. Hoeveel loten er precies
verkocht zijn, weten we nog niet door de online verkoop via Tikkie jij bent 'm. Dit krijgen we
nog te horen van Jantje Beton.
Toch willen we iedereen alvast hartelijk bedanken voor het deelnemen aan deze loterij. En
alle leerlingen voor hun inzet.

Projectweek
Sinds afgelopen maandag is de projectweek begonnen. De kinderen hebben al kennis
gemaakt met hun land en zijn hier op allerlei manieren mee bezig in de groep. Het is net of
we met de school op reis zijn, zo leuk!
De kinderen hebben vandaag een brief mee naar huis gekregen over het verzamelen van
kosteloos materiaal voor deze creatieve weken. Wij hopen uiterlijk maandag 14 juni een
heleboel te mogen ontvangen. Zo blazen we afval een nieuw leven in!
Volgende week dinsdag en donderdag (15 en 17 juni) zijn de workshops en zoals het er nu
uitziet is het weer goed en kunnen we heerlijk creatief aan de slag in buitenlokalen. Denk
eraan om de kinderen goed in te smeren en eventueel zonnebrand mee te geven naar
school.
Wegens de buitenlokalen zal de pannakooi en fietsenstalling dinsdag en donderdag gesloten
zijn. De kinderen kunnen hun fiets parkeren achter de aula of op de aangegeven plekken op
het schoolplein.
Wij hebben zin in de workshops en zijn nu al nieuwsgierig naar al het mooie werk wat vrijdag
18 juni mee naar huis zal gaan om te etaleren voor de kunstroute. Hebben jullie al een leuke
route uitgestippeld?
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Schoolreis
Op dit moment is het vanuit het coronacrisisteam van de Eenbes vanwege de veiligheid nog
niet toegestaan om op schoolreis te gaan. Toch houden we hoop dat het op tijd gaat
versoepelen.
Als we mogen gaan, dan zal op donderdag 8 juli het schoolreisje plaatsvinden.
Groepen 1-2 gaan naar speeltuin de Heiberg in Veldhoven en groepen 3 t/m 8 gaan naar De
Spelerij & De Uitvinderij in Dieren.
Het blijft dus onder voorbehoud van coronamaatregelen, maar op moment van schrijven zijn
beide bestemmingen geopend en gereserveerd.

STUDIEDAG 24 JUNI
Op 24 juni is er een studiedag. Deze dag zijn alle leerlingen 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
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.
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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.
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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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