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
8 juli
9 juli
13 juli
12 juli t/m 16 juli
22 juli
23 juli

Schoolreis groep 1 t/m 8
Rapport (groep 1 t/m 7) en voorlopig advies groep 7
Musical groep 8 in het Parktheater met publiek!
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
SCHOOLREIS groepen 3 t/m 8
Op donderdag 8 juli a.s. is het zover, dan gaan we met de Dommeldalschool op schoolreis.
Zoals genoemd in de schoolinfo is er dit jaar gekozen voor “de Spelerij” in Dieren.
Lunchpakket;
We willen u vragen uw kind een lunchpakket, drinken en eventueel een snoepje of koekje mee te
geven. De kinderen krijgen op locatie nog iets lekkers. In de bus is het niet toegestaan om eten,
drinken of snoep te nuttigen.
Telefoons en geld zijn deze dag niet nodig.
Kleding;
De Spelerij adviseert niet je allernieuwste kleding aan te trekken en stevige schoenen om buiten te
kunnen spelen. Slippers zijn niet verstandig.
Het is een locatie waar binnen en buiten gespeeld kan worden dus hier graag rekening mee houden
bij de keuze van je kleding
We zullen op deze dag om 8.30 uur de kinderen in de eigen klassen verzamelen, waar alle kinderen
het school t-shirt of een schoolhesje aantrekken en een naamsticker zullen krijgen. Om 8.35 uur
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wandelen de groepen gezamenlijk naar de Beneden Beekloop/ Brink om 8.45 uur met de bus te
vertrekken.
We zouden het leuk vinden als u hier uw kind komt uitzwaaien.
We verwachten rond 17:30 weer op de Beneden Beekloop/ Brink te arriveren. Het is de bedoeling
dat u (of de BSO) uw kind hier opvangt. We vragen u zelf de BSO hierover te informeren.
Wij hebben er al heel veel zin in. Tot dan.
Namens de schoolreis commissie

RAPPORT EN GESPREKKEN
Aan het einde van dit onvergetelijke schooljaar willen we de kinderen graag een rapport meegeven.
Omdat ons schoolreisje verzet is en nu tegelijk valt met het uitdelen van de rapporten, gaan de
rapporten een een dag later mee en wel op vrijdag 9 juli.
Groep 7 krijgt het voorlopig advies per brief bij het rapport mee naar huis.
De oudergesprekken zijn facultatief. Dit betekent dat als u de leerkracht wilt spreken u met de
leerkracht een afspraak kunt maken voor een gesprek via de telefoon of videogesprek, maar dat u
daartoe niet verplicht bent. Een gesprek inplannen om de leerkracht te bedanken of een fijne
vakantie te wensen is dan ook niet de bedoeling.
U kunt de leerkracht een mail sturen om een afspraak te maken voor in de week van 12 juli.

LAATSTE VRIJDAGMIDDAG VRIJ
Op de laatste vrijdag van het schooljaar zijn alle kinderen ’s middags vrij.
Waarom staat deze middag niet vermeld op de jaarkalender? Even uitleggen. Of deze
middag vrijgegeven kan worden hangt af van of we de rest-uren van het jaarprogramma al hebben
gebruikt. Rest-uren houden we in reserve om kinderen vrij te geven als er zich bijvoorbeeld een
storing aan de verwarming voordoet. (Coronaperiode telt niet mee, omdat het onderwijs in die tijd is
doorgegaan).
Zijn ze aan het eind van het jaar niet besteed, dan hebben de kinderen in de bovenbouw ook vrij op
de laatste vrijdag van het schooljaar.
Op vrijdag 23 juli om 12.00 uur is het dan zover: de zomervakantie gaat beginnen voor alle
leerlingen!

WISSELMIDDAG
Op donderdagmiddag 22 juli gaan alle kinderen kennismaken met de kinderen en
de nieuwe leerkracht(en) van komende schooljaar.
Na afloop van de kennismaking komen ze nog even terug in hun eigen groep. Ook ontvangen we de
kinderen die meteen na de zomervakantie gaan starten in groep 1 t/m 8. Op deze middag zijn alle
leerkrachten aanwezig.
Kennismaken in de nieuwe groep van 13.00 – 14.00 uur. Om 14.30 uur is de school uit.
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GEVONDEN VOORWERPEN
Mocht uw kind iets kwijt zijn, vraag uw kind dan even goed te kijken in onze gevonden
voorwerpenkist. Wij bewaren alle spullen tot na de zomervakantie.

VERNIEUWEN DOMMELDALAPP
Zoals u weet werken wij alweer drie jaar met de Dommeldal-app. De Dommeldal-app blijft zich
achter de schermen vernieuwen.
Het is verstandig om de app regelmatig te updaten. U kunt dit doen door de app opnieuw te
installeren op uw telefoon. Zo mist u geen belangrijke pushberichten of informatie.
Het gaat als volgt:
Om toegang tot de app te krijgen downloadt u ‘de Basisschool App’ in de AppStore (iOS) of de Google
Play Store (Android). Nadat u deze gedownload heeft, klikt u op ‘Ga verder’.
Vervolgens zoekt u op de schoolnaam. Op deze wijze installeert u onze school app op uw telefoon.
Ook het logo komt op uw telefoon.
U kunt daarna gewoon inloggen met de gegevens die u al heeft.
Lukt het inloggen niet, dan kunt u het volgende doen:
U klikt hiervoor op ‘vraag een inlog aan’ of ‘reset wachtwoord’. Vervolgens vult u uw eigen gegevens
in en vult u de laatste 4 cijfers van het BSN nummer en de geboortedatum van uw kind in. Hierdoor
koppelt u uzelf aan uw kind. U kunt na deze stap meerdere kinderen koppelen aan uw account.
Uw wachtwoord aanvraag ontvangt u op uw e-mailadres. Controleer uw spambox wanneer u de mail
niet kan vinden.
Met deze gegevens kunt u vervolgens inloggen.
U heeft nu toegang tot alle buttons in de app (zonder inlog heeft u beperkte toegang). Ook zijn er
een aantal buttons gefilterd op klas gerelateerde informatie. Zo ziet u alleen de klassenpagina’s en
fotoalbums van de groepen waar u een kind (of kinderen) in heeft zitten.
Bij reset wachtwoord moet u uw mailadres invullen en krijgt u via de mail een nieuw wachtwoord.
Lukt het niet, stuur even een mail naar annemieke.bosmans@eenbes.nl . Ik help u graag.

VAKANTIEROOSTER SCHOOLJAAR 2021-2022
Hieronder vindt u nogmaals het vakantierooster van het komende schooljaar.
Graag even speciale aandacht voor de vrije middag op 25 februari 2022 (vooral voor groep 5 t/m 8,
groep 1 t/m 4 is dan al vrij). Deze vrije middag is de compensatie voor de kerstactiviteit (avond). Deze
kerstavond is dus een verplichte schoolactiviteit.
Ook in het schooljaar 2021-2022 zijn weer een aantal studiedagen gepland.
Herfstvakantie
25 oktober t/m 29 oktober 2021
Kerstvakantie
27 december 2021 t/m 07 januari 2022
Carnaval vrijdagmiddag alle kinderen vrij
25 februari 2022
Carnavalsvakantie
28 februari t/m 4 maart 2022
Tweede Paasdag
18 april 2022
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Koningsdag
Meivakantie
Hemelvaart
Tweede Pinksterdag
Zomervakantie
Studiedag
Studiedag
Studiedag
Studiedag/Eenbesdag

27 april 2022 (valt in de meivakantie)
25 april t/m 6 mei 2022
26 mei t/m 27 mei 2022
6 juni 2022
25 juli t/m 02 september 2022
13 oktober 2021
6 december 2021
8 februari 2022
23 juni 2022
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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.

LEEF!
Beste school, partner,
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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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