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Doelpuntjes…

jaargang 25 nr. 5

Bedankt sint en pieten, tot volgend jaar!
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Beeldje tegen discriminatie
Wij zijn Kyano en Pam uit unit 8 en we
moesten bij Blink een politieke partij
oprichten. Onze partij A.D. (Against
Discrimitation) is tegen discriminatie.
We hebben onder andere een
handtekeningenactie georganiseerd om
een beeldje in Meijel te krijgen tegen
discriminatie. We hebben hiermee 250
handtekeningen verzameld (in de
herfstvakantie hebben we bij de Jumbo
gestaan) en zijn daarmee naar de
burgemeester gegaan. We zijn samen met
de burgemeester op het idee gekomen om
een wedstrijd te organiseren op school.

Wat je voor de wedstrijd moet doen:
1. Je maakt een ontwerp voor een beeld(je) tegen discriminatie.
2. Je levert het in, in de doos bij de hoofdingang.
3. Dit moet vóór 8 januari.
4. Op je ontwerp moet je voor- en achternaam, groep en de naam van je meester/juf staan.
Samen met de burgemeester kiezen wij welke het mooiste is. Dit beeldje wordt dan echt gemaakt en de
winnaar krijgt een prijs van speelgoedwinkel Coolen-Pluijm. Doen jullie mee?
Groetjes,
Kyano en Pam

Bedankt!
Jumbo spek de kas 2020 is weer voorbij. De ouderraad heeft dankzij alle hulp
met sparen, een bedrag van €677,35 in ontvangst mogen nemen. Via deze weg
willen we dan ook iedereen heel hartelijk bedanken!

Omroep P&M 'Maak ut waor'
Omroep P&M organiseert als eindejaarsactie een goede doelenweek genaamd ‘Maak ’t Waor’. Tijdens deze
week mogen inwoners van heel Peel en Maas wensen insturen voor een ander.
De omroep heeft ook een wens voor Den Doelhof ontvangen. Hoe leuk is dat? De wens is om de school een
leuke activiteit te bezorgen, omdat het een moeilijke tijd was voor de leerlingen en voor de meesters en
juffen.
Daarom krijgen we 17 december een ochtendgymnastiekles in kerstsfeer aangeboden die uitgevoerd wordt
door Ben Bizzie. De les is buiten en geheel in kerstsfeer. Iedereen mag in zijn mooiste kersttrui en/of outfit
komen. Omroep P&M is aanwezig om opnames te maken, die daarna worden uitgezonden/gedeeld op
omroep PenM, youtube en facebook.
Mocht u er bezwaar tegen hebben dat uw kind in beeld komt, dan mag u dit vóór 17 december aan de
leerkracht laten weten.
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Kerstviering op Den Doelhof!
Ondanks de coronamaatregelen gaan we er op Den Doelhof tóch een fijn kerstfeest van maken. De
welbekende woensdagavond komt dit jaar helaas te vervallen. Er wordt geen geld opgehaald voor een goed
doel.
Op vrijdag 18 december mogen de kinderen op hun ‘kerst best’ naar school komen en staat er een passend
programma voor ze klaar. Dit alles uiteraard in het teken van Kerstmis.
Tijdens de lunch mogen de leerlingen zélf voor een feestelijke lunch zorgen. Denk hierbij aan kleine/simpele
gerechten, zoals: een lekkere pannenkoek, worstenbroodje, etc.
Vanwege de maatregelen is het helaas niet mogelijk om de lunches samen te delen of op te warmen. Houd
hier dus rekening mee. Daarnaast zorgt de ouderraad voor kleine hapjes.

Wensboom
De komende weken kunnen wij én heel Meijel gaan genieten van een mooie verlichte kerstboom die voor de
school wordt geplaatst.
In samenwerking met Stichting Kinderopvang Meijel bieden wij deze ‘wensboom’ aan. Een stralend lichtpunt
voor iedereen!
Via deze manier willen we de gehele Meijelse gemeenschap uitnodigen om een wens te
maken/schrijven/knutselen etc. De wens mag vervolgens zelf worden opgehangen/vastgeknoopt aan het
groene hekje bij de ‘Kiss and ride’ zone van de school.
Let op: het is slim om de wensen te plastificeren, zodat ze tegen een buitje kunnen en zo lang mogelijk
kunnen blijven hangen.
Wisten jullie dat de kerstbomen worden gesponsord door “Koopmans van KerstBoom & Meer”? En dat de
arbeid van het plaatsen ervan wordt gesponsord door Van der Asdonk Hoveniers? We willen deze sponsoren
hartelijk danken voor hun bijdrage!!

Sterrentocht
Aan het begin van de corona werd in het hele land een heuse ‘Berentocht’ opgezet. Gezinnen gingen samen
op pad om in het dorp verschillende beren voor de ramen te ontdekken.
Dit werd zo enthousiast opgepakt dat we nu een Sterrentocht willen organiseren.
Hang een mooie ster aan het raam, zodat dit een lichtpunt en het herkenningspunt wordt voor de tocht.
Er mag natuurlijk ook meer versierd worden. Denk hierbij aan een mooie raamversiering, arreslee in de tuin,
complete lichtshow, etc. Zo wordt de wandeling door Meijel een waar feest!

Doen jullie (weer) mee?
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Kerstversiering gevraagd
Vanwege de verhuizing zijn onze kerstversieringen voor
een jaar opgeslagen in een loods. Het is daarom niet
mogelijk om de school met onze eigen accessoires te
versieren.
Op school zijn we dus op zoek naar versieringen, zodat we
de units op een feestelijke manier kunnen inrichten. Mocht
u thuis (kerst)versiering hebben liggen en dit willen
uitlenen, dan mag uw kind het meenemen naar school. Let
op dat u de spullen voorziet van naam, zodat ze weer bij de
juiste persoon terug komen.
De versieringen worden ná de kerstvakantie pas opgeruimd, omdat we de gehele kerstvakantie nog willen
genieten van een mooi versierd schoolgebouw. Uw kind neemt de spullen dus na de kerstvakantie weer mee
naar huis.

De grootste wenskaart van Peel en Maas
Alle basisscholen in de gemeente Peel en Maas hebben per leerling 5 wenskaarten ontvangen. Een
wenskaart speciaal voor diegenen die het verdienen in deze bijzondere maar wel sfeervolle kersttijd. Een
wenskaart om het gevoel van saamhorigheid en verbondenheid in gemeente Peel & Maas te versterken. Ook
wordt er door elke groep een roos gemaakt.
Alle wenskaarten zullen samen één grote wenskaart vormen in het thema van ‘Maak ’t waor…wat is jouw
wens voor een ander’ , een actie van Omroep P&M in samenwerking met Art Center de Raay Baarlo. Wellicht
komt jouw wenskaart dus wel op televisie…
Nadat de grootste wenskaart van Peel en Maas en wellicht wel van Nederland is gemaakt zullen de
basisscholen de wenskaarten retour ontvangen zodat de leerlingen hun eigen gemaakte wenskaarten
kunnen uitdelen voor kerst. De grote rozen gaan naar Omroep P&M en de gemeente die er in het project
"Maak 't waor" inwoners mee gaan verrassen die dat het afgelopen jaar hebben verdiend.
We maken er samen iets moois van!

Reminder: Licht op de fiets
De dagen worden korter en we begeven ons dus weer vaker in het
donker in het verkeer. En dan gaat het om zien en gezien worden. Dus
doe je licht aan en kom weer veilig op school en thuis.

Herinnering: inschrijven broertjes/zusjes foto
Dit schooljaar is er de mogelijkheid om je op te geven voor het fotograferen van broertjes/zusjes die niet op
den Doelhof zitten. Dit fotomoment is op maandag 11 januari 2021 in 3 tijdsblokken (14.00-15.00 uur, 15.0016.00 uur, 16.00-17.00 uur).
Gezinnen die hier gebruik van willen maken, kunnen vóór 11 december 2020 een email sturen naar
ouderraad@dendoelhof.nl met daarbij de vermelding van het tijdsblok van hun voorkeur en de namen van
de kinderen die op de foto gaan. De indeling wordt in week 1 gemaild.
Wilt u het hele bericht over de schoolfotograaf nog een keer teruglezen, kijk dan in de vorige Doelpuntjes,
nummer 4.
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10

MR vergadering

21

t/m 3 januari 2021 kerstvakantie

Januari 2021

December 2020

Kalender
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