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
STUDIEDAGEN 2021-2022
De studiedagen zijn gepland.
Op deze dagen zijn de kinderen vrij:
- Woensdag 13 oktober 2021
- Maandag 6 december 2021
- Dinsdag 8 februari 2022
- Donderdag 23 juni 2022

KUNSTWEEK
Morgen krijgen de kinderen wederom een workshop van bureau SNENS (bureau voor kunsteducatie),
ze gaan hun gemaakte werk afmaken en verfijnen zodat het vrijdag mee naar huis kan. Het is de
bedoeling dat jullie het gemaakte werk voor zaterdag 19 juni 12:00 uur (aanstaande zaterdag)
etaleren voor het raam, samen met de vlag van het land (deze wordt vrijdag ook mee naar huis
gegeven). De kunstroute opent zaterdagmiddag, we kunnen dan massaal op kunstjacht en tevens op
reis.
In de Albert Heijn op de Eindhovenseweg komt ook werk te staan, dus wellicht zien jullie deze ook
schitteren tijdens het boodschappen doen.
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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! En als laatst maar niet het minst: er is een zoekformulier voor tijdens
het wandelen. Turf tijdens je tocht uit welke landen je kunst hebt gezien en lees
achtergrondinformatie over de verschillende groepen en landen met behulp van de QR-code. Veel
kijk-, lees- en wandelplezier gewenst!

Breinhelden; aandachtkracht en doorzetkracht
Deze week en komende week staan de Breinkrachten aandachtkracht en doorzetkracht
centraal binnen de school.
Bij volgehouden aandacht gaat het om het behouden van je
aandacht voor een taak zonder dat je je daarbij laat afleiden
door interne of externe prikkels. Binnen Breinhelden
spreken we van aandachtkracht.
Houd een hand als een kokertje voor een oog en stel scherp;
focus je. Je aandacht is alleen voor het werkje waar je mee
bezig bent. Voor het spelen van spelletjes is aandachtkracht
nodig, vooral spelletjes die een beroep doen op je alertheid.
Maar denk ook aan spelletjes als 'Zoek de verschillen', ook
deze doen een beroep op de aandachtkracht. Je moet
immers heel precies naar de allerkleinste details kijken.
Bekijk hier ook het filmpje van Breinhelden:
https://www.youtube.com/watch?v=0mZ6_3vI0OA
Doelgericht doorzettingsvermogen noemen we binnen
Breinhelden doorzetkracht. Dingen gaan niet altijd zoals jij wilt.
Je komt obstakels tegen of het duurt langer dan je verwacht
had. Misschien komt er ook wel iets anders en leukers voorbij.
Toch is het goed om door te zetten in dergelijke situaties. Als het
even moeilijk is of er is iets fout gegaan, moet je dus je
doorzetkracht gebruiken. Je schraapt je moed weer bij elkaar,
formuleert tussendoelen en pakt de draad weer op. Op deze
manier kun je dingen afmaken, nieuwe dingen leren en het
vertrouwen in jezelf krijgen.
Bekijk hier ook het filmpje van Breinhelden:
https://www.youtube.com/watch?v=zhgKnByLORI
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