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

23 juni 2021 nummer 37

Belangrijke data
19 juni t/m 4 juli
24 juni
8 juli
13 juli
7 of 9 juli
12 juli t/m 16 juli
22 juli
23 juli

Kunstroute
Studiedag (alle leerlingen vrij)
Schoolreis!
Musical groep 8 in het Parktheater
Rapport (groep 1 t/m 7) en voorlopig advies groep 7
Oudergesprekken (niet verplicht en op afstand!)
Doorschuifmiddag
Laatste schooldag, iedereen om 12.00 uur 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
Beste ouders,
Hartelijk bedankt voor al de kunstwerken en vlaggen die voor het raam geëtaleerd zijn, het ziet er
super uit! Al veel kinderen zijn op kunstjacht gegaan door de wijk, zijn jullie ook al een tochtje gaan
maken? De kunstroute duurt nog tot zondag 4 juli, daar zit vast een geschikt momentje tussen.
Vergeet niet om ook even langs de school te lopen, want ook daar hangt beeldend werk uit
verschillende landen en in de Albert Heijn op de Eindhovenseweg staan ook een aantal kunstwerken
geëtaleerd, wellicht zien jullie deze creatieve werken tijdens het boodschappen doen. Het Romeinse
bouwwerk van Otis uit groep 5, het portret van Elise uit groep 7, de versiering uit India van Esmee uit
groep 6, het wandkleedje van Yve uit groep 1/2A en de paella van Sem uit groep 4 staan hier te
schitteren! Wij hebben genoten van een mooie projectweek en wensen jullie nog veel wandel en
kijkplezier!
Groeten, commissie Projectweek.
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SCHOOLREIS
YES!!!!! We mogen gaan!!!! Wat ontzettend fijn voor onze kinderen!
Op donderdag 8 juli gaan we op schoolreisje.
Groepen 1-2 gaan naar speeltuin de Heiberg in Veldhoven en groepen 3 t/m 8 gaan naar
De Spelerij & De Uitvinderij in Dieren.
Wij wensen iedereen een heel fijn schoolreisje toe!

SCHOOLFOTO
De schoolfoto’s zijn te bestellen. Uw kind heeft een kaart met zijn of haar foto en een persoonlijke
code mee naar huis gekregen.
Met deze code kunt u de foto’s bekijken en zelf bestellen.
Mocht u de code kwijt zijn, dan kunt u een mail sturen naar annemieke.bosmans@eenbes.nl

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
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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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Ingezonden:

KIES JE INSTRUMENT VOOR EEN “WE MOGEN WEER PRIJSJE”
Voor de vakantie nog lekker even onderdompelen in muziek? Dat kan tijdens de speciale korte
versie van KIES JE INSTRUMENT! Gedurende 3 lange lessen probeer je de instrumenten uit; je
speelt, je luistert en je voelt of het bij je past. Blazen, tokkelen, strijken, roffelen… wat lijkt jou
leuk? Klarinet of toch gitaar? Misschien piano…. of trompet ! Maar slagwerk is ook wel erg gaaf…
Elke les maak je kennis met instrumentengroepen: een les slagwerk en toetsinstrumenten, een les
snaarinstrumenten en een les blaasinstrument voor leerlingen uit groep 4 en 5 van de basisschool.
Dit alles voor een zonnig prijsje van 30 euro voor 3 lange lessen van anderhalf uur. Ben jij er ook
bij?
Schrijf je in voor de cursus op:
donderdag 1, 8 en 15 juli 16.30-17.00 uur
Locatie SCC Hofdael Molenstraat 25 Geldrop
Kun je niet op donderdag? Kijk dan voor andere leslocatie of om aan te melden op:
www.kunst-kwartier.nl
Stichting Leergeld: kinderen van ouders/verzorger die de financiële middelen niet hebben om kinderen te laten deelnemen
aan culturele activiteiten kunnen een beroep doen op Stichting Leergeld. Meer informatie www.leergeld.nl/helmond

Gratis WORKSHOP Toneel /theater spelen
Op zaterdag 3 en 10 juli zijn er gratis workshops gepland (10.00-12.00 uur). De workshop is bedoeld
voor kinderen (tussen 9-18 jaar) die het leuk vinden om toneel te spelen of willen ervaren wat toneel
spelen inhoudt. Dus wanneer je zin hebt om te acteren, zingen en dansen, is dit misschien wel iets voor
jou!
De workshop wordt gegeven in het clubhuis van de Handboog Prins Bernard, Arkweg 19, 5731 PD te
Mierlo. (Dat is vlakbij hotel “HUP”) Opgeven kan via het volgende e-mailadres secretariaat@toneelmierlo.nl
Het zou natuurlijk geweldig zijn als we enkele nieuwe leden kunnen toevoegen aan onze schitterende
jeugdgroep die al prachtige, grappige en fantasierijke voorstellingen hebben laten zien.
De repetities van onze jeugdgroep zijn elke zaterdag van 10.00 – 12.30 uur.
Meer info www.toneel-mierlo.nl of neem eens een kijkje op www.facebook.com/matmierlo.
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LEEF!
Beste school, partner,
Vier jongeren (Heroes) uit de gemeente Geldrop-Mierlo, zijn onder leiding van een buurtsportcoach
en jongerenwerk, aan de slag gegaan met het organiseren van een activiteit.
Op zaterdag 10 juli organiseren zij een super vette activiteit voor kinderen uit de groepen 7-8 van de
basisschool.
Je kunt dan gratis 1,5 uur komen sporten in de vorm van Archery Tag (pijl en boogschieten op elkaar)
én paintballen (zonder verf). Je krijgt hierbij een harnas aan, zodat de kogels niet te hard aankomen.
Wij denken dat dit écht een vette activiteit is voor deze leeftijd(en) en hopen, daarom dat jullie
bijgevoegde posters en/of deze informatie ergens willen delen met hen. In totaal hebben we slechts
80 plekken, dit is inclusief de middelbare scholieren, die hier ook aan mee kunnen doen. Wees er dus
snel bij!
Triathlon Geldrop
Daarnaast zijn we bezig met de ondersteuning van een nieuw evenement in de gemeente GeldropMierlo. Drie verenigingen hebben de handen in een geslagen, subsidie vanuit het sportakkoord
gekregen, om een super vette triathlon te organiseren. Het mooiste hiervan is dat zij een speciale
mini traithlon organiseren voor kinderen uit de groepen 7-8 en ouder. Deze mini triathlon is geheel
gratis. Je gaat bij de mini triathlon 0.2 km zwemmen, 10 km fietsen en 2.5 km hardlopen. Inschrijven
kan direct al! Maar ze kunnen ook eerst meer informatie ontvangen via www.triathlongeldrop.nl en/of zich aanmelden voor gratis clinics in de voorbereiding naar de triathlon toe. Alle
informatie én aanmelden vinden ze op bovengenoemde website.
Hieronder treffen jullie twee posters aan (1 Heroes activiteiten en 1 triathlon).
Met sportieve groet,
Martine Sanders
Tel:
088 – 633 20 80
Email:
info@leefgeldrop-mierlo.nl
Website: www.leefgeldrop-mierlo.nl
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