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

21 juli 2021 nummer 41

Belangrijke data
22 juli
23 juli
6 september

Doorschuifmiddag
Laatste schooldag, iedereen om 12.00 uur vrij
Eerste schooldag schooljaar 2021-2022

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
AFSCHEID GROEP 8
De afgelopen twee weken hebben in het teken gestaan van het knallende afscheid van groep 8.
Dinsdag 13 juli stonden de kinderen te schitteren op het podium van het Parktheater met live
publiek! Ook via de livestream ( https://youtu.be/RWB_gFP6WpE) hebben veel mensen meegenoten.
De musical is nog steeds te bekijken.
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Dinsdag 20 juli hebben de leerlingen van groep 8 hun diploma officieel ontvangen. Het was een
gezellig samenzijn met de kinderen en hun ouders. Echt even een momentje waarin we
herinneringen konden delen en het betreffende kind in het zonnetje konden zetten. De kinderen
ontvingen naast hun diploma ook een "thuis-feest-pakketje". Het was een geslaagde dag.
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IN HET NIEUWE SCHOOLJAAR:
Ouders weer op het schoolplein
Vanaf het nieuwe schooljaar zijn ouders weer welkom op het schoolplein.
Voor schooltijd zijn ouders niet welkom in de school, na schooltijd staat de deur voor u open om
eens gezellig in de klas te komen kijken of om de leerkracht te zien. Wacht u wel buiten totdat de
school ook echt uit is?
Waarom niet voor schooltijd? We hebben de afgelopen tijd gemerkt dat kinderen prima zonder
ouders binnen kunnen komen en hun jas op kunnen hangen. Daarbij zijn onze gangen zo smal dat het
al snel te druk en te vol wordt. Ook als we de 1,5 meter-regel ooit niet meer hoeven na te leven is
het voor iedereen rustiger als er buiten op het plein afscheid wordt genomen. We merken dat de
kinderen veel rustiger binnenkomen en zo kunnen we ook op tijd met de lessen beginnen.
Dus voor alle ouders en leerlingen geldt, buiten afscheid nemen en de kinderen komen zelfstandig
naar binnen.
De kleuters worden voor schooltijd door de eigen leerkracht op het plein verzameld. Zodra de
buitenbel gaat wordt u dan ook vriendelijk verzocht zo snel mogelijk het plein te verlaten, dan
kunnen dat kinderen nog even met de leerkracht buitenspelen en rustig met de leerkracht naar
binnengaan.
De leerlingen van groep 3, 4, 5 en 6 mogen ook door de voordeur naar binnenkomen. Zijn ze op de
fiets, dan kunnen ze via de grote poort het plein op en via die kant de school in.
De leerlingen van groep 7 en 8 mogen via de zij-ingang het plein opkomen, met of zonder fiets.
We zien nog steeds dat veel kinderen gebracht worden met de auto. Wij willen u toch vragen om
zoveel mogelijk te voet of met de fiets te komen, voor de veiligheid van alle leerlingen!
Nieuwjaarsreceptie
Helaas kunnen we ook aankomend schooljaar het jaar niet feestelijk inluiden met onze
nieuwjaarsreceptie. We kunnen o.a. de 1,5 meter niet garanderen. Wij hopen deze traditie in
schooljaar 22-23 wel weer te mogen voortzetten.
Informatie
Op de eerste schooldag krijgen alle oudsten van het gezin de nieuwe Dommeldalgids met kalender
mee naar huis. Ook krijgen alle leerlingen een informatiebrief van hun leerjaar mee. Hierin staat
praktische informatie over dat leerjaar, bijvoorbeeld gymtijden, methodes, etc.
Klassenouders
Aan het begin van het nieuwe schooljaar vragen wij ook weer om u aan te melden om klassenouder
te zijn. Wij hebben uw hulp hard nodig!
Bent u al ouder in de MR of OR, dan willen wij u vragen om andere ouders voor te laten gaan om
klassenouder te worden.
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Mad Science
Aankomend schooljaar bieden we weer op school een naschoolse cursus aan voor onze leerlingen.
Na een spectaculaire science show op school (17 september) kunnen kinderen worden ingeschreven
voor de naschoolse cursus. Hier zitten wel kosten aan verbonden.
De kinderen worden meegenomen in de wondere wereld van experimenten, proefjes en
demonstraties. Elke week staat een nieuw thema centraal. Uiteraard gaat ook iedereen zelf aan de
slag als een echte wetenschapper!
De cursus is op woensdag van 12.15 u tot 13.15 uur: 29 september, 6 oktober, 20 oktober,
3 november en 10 november 2021.

SCHOOLBIEB ZOEKT TIJDSCHRIFTEN
In het nieuwe schooljaar gaan we een eigen schoolbieb opzetten voor alle leerlingen van de
groepen 3 t/m 8. Het uitgangspunt voor onze schoolbieb is leesbeleving en leesplezier.
Op dit moment zijn we druk bezig met de voorbereidingen hiervan. We willen onze leerlingen een
mooie, actuele, uitgebreide boekencollectie aanbieden. Naast leesboeken willen we ook graag
tijdschriften toevoegen.
Heeft u thuis nog tijdschriften liggen die niet meer gebruikt worden en nog in goede staat zijn, dan
zouden wij hier heel blij mee zijn.
Denk bijvoorbeeld aan; Donald Duck, Quest junior, Maanroosvis, Penny, Donald Duck junior, Okki, Zo
zit dat, National Geographic junior, etc etc.
U mag de tijdschriften afgeven bij juf Nicole en juf Angelique op het IB-kantoor.
Mocht u thuis ook nog leesboeken hebben in goede staat en deze aan school willen doneren, dan
mag u even contact opnemen met juf Nicole; nicole.vroomen@eenbes.nl
Alvast bedankt! Wij zijn er heel blij mee!

.
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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.

PICKNICKEN
Op vrijdagmorgen 23 juli gaan we traditiegetrouw met alle groepen PICKNICKEN op het schoolplein.
De kinderen picknicken met hun eigen groep op gepaste afstand van een andere groep op het
schoolplein. Het is de bedoeling dat alle kinderen hiervoor een eigen tas meenemen met lekkere
picknickspullen om op school op te eten. Het zal u best lukken om samen met de kinderen een lekker
gevulde tas te maken!! Het is voor nu helaas niet de bedoeling dat kinderen eten gaan delen met
klasgenoten.

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
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!

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
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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 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.

Het team van Dalton Kindcentrum Dommeldal wenst iedereen een geweldige vakantie toe!

Tot maandag 6 september!
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Ingezonden:

TRUE FRIEND
Deze zomervakantie daagt True Friend alle kinderen uit de bovenbouw van de basisscholen uit om
mee te doen aan de speciale True Friend Bike Tour, dwars door ons dorp!
Zo’n 6 weken lang, tussen 26 juli en 6 september 2021, kunnen de kinderen op de fiets op zoek gaan
naar een flink aantal ‘verborgen juweeltjes’ van Geldrop-Mierlo... Leuk om samen met je beste
vrienden te doen. En misschien maak je nog wel een paar nieuwe ook!
Aanmelden voor de True Friend Bike Tour is gratis, via de eigen True Friend app (via App Store
of Google Play en ook te bezoeken via www.true-friend.nl).
Elke bovenbouwer die zich aanmeldt, ontvangt gratis:
- Je eigen, unieke startnummer,
- een onmisbare set aan hints én
- een paar consumptiebonnen, voor wat lekkers onderweg.
Bij elk juweeltje wacht de True Friends een spannende opdracht. Lukt het jou en je vrienden om samen
alle juweeltjes te vinden en de vragen goed te beantwoorden? Dan verdien je een tof, exclusief True
Friend item!
Meedoen aan de Challenge? Leuk! Meld je snel aan voor Challenge #3 via de True Friend app.
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ZOMERTIP!!

Tijdens de zomer kunnen kinderen de mooiste verhalen beleven. Gewoon op hun telefoon of tablet.
Met de gratis online Bibliotheek-app download je de leukste e-books en luisterboeken. Ook als je nog
géén lid bent van de bieb.
https://www.jeugdbibliotheek.nl/boekntrip.html
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