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Ouderraad en klassenouders bedankt
Toen we maandag te horen kregen dat de scholen opnieuw zouden sluiten, was het meteen schakelen. Niet
alleen voor de leerkrachten op school ook voor de ouderraad die natuurlijk al druk bezig was geweest met de
voorbereidingen voor de kerstviering op school. Dankzij de hulp van alle klassenouders wordt er een leuk
alternatief geboden voor de kinderen, hier krijgt u via de klassenouder nog bericht van.
Ook de mooie buitenversiering bij school die door de ouderraad is verzorgd is natuurlijk niet onopgemerkt
gebleven. We bedanken iedereen die hieraan een bijdrage heeft geleverd.

Kerstkaarten
Hebben jullie de grootste wenskaart
van Peel en Maas al gezien? Waar
bijna 500 leerlingen van Den Doelhof
aan mee hebben gewerkt?
Kijk dan naar de uitzending van P&M
‘Maak ut waor’ door op deze link te
klikken.

Noodopvang
We hebben al twee dagen noodopvang verzorgd. Gelukkig is het veel ouders gelukt om de kinderen zelf of
met hulp van familie en vrienden op te vangen. Tijdens de noodopvang na de kerstvakantie mogen de
kinderen aan hun schoolwerk van die dag werken, dus is het handig dat ze de spullen voor die dag bij zich
hebben. Denk ook aan het chromebook in de bovenbouw. Kinderen krijgen begeleiding bij hun taken als dat
nodig is.

Voorbereiding door leerkrachten op thuisonderwijs vanaf 4 januari
Leerkrachten zijn nu bezig om de voorbereidingen te treffen voor het afstandsonderwijs vanaf 4 januari. Ook
hebben we geprobeerd om te zorgen voor afstemming tussen de verschillende units en nemen we onze
verbeterpunten vanuit het voorjaar mee.
Wat we van ouders terug hebben gehoord is in elk geval dat er te veel berichten werden verstuurd. We
proberen nu zoveel mogelijk informatie te bundelen en geen overdaad aan berichten te sturen. Ook hebben
we afspraken gemaakt, zodat er afstemming is tussen de verschillende units.
Hoewel voor de ene ouder het contact de vorige keer voldoende was, heeft de ander het als te weinig
ervaren. We willen ervoor zorgen dat het contact opnemen met de leerkracht in elk geval laagdrempelig is.
Door te gaan werken met Teams denken we dat we dit kunnen bewerkstelligen. Hiervoor hebben de
leerlingen al inloggegevens of ontvangen jullie deze nog. We gaan er samen het beste van maken.
Reeds geplande oudergesprekken tijdens de lockdownperiode gaan gewoon door en zullen middels Teams
gevoerd worden.
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Schoolfotograaf
De data voor de schoolfotograaf zijn verzet naar maandag 1 maart en dinsdag 2 maart. De opgaven die
binnen zijn gekomen voor de broertjes/zusjesfoto’s op maandagmiddag ná school zullen we overhevelen
naar maandag 1 maart. Mocht u zich toch af willen melden of juist aan willen melden dan kan dit door vóór 1
februari een mailtje te sturen naar ouderraad@dendoelhof.nl.

Alle medewerkers van basisschool Den Doelhof
wensen u alvast heel gezellige feestdagen
en een mooi en gezond 2021!
Tot maandag 18 januari….

Januari 2021

December 2020

Kalender

21

t/m 3 januari 2021 kerstvakantie

18 Weer naar school

Cultuurpad biedt aan…
De Grote Lockdown KerstShow is een online show voor kinderen van 4 tot 12 jaar met o.a. een
meezingshow, een creatief kerstverhaal, muziek met een dj, kersthapjes maken, een proefjes-show van
Professor Zeepsop (gegarandeerd wat ontploffingen!), scratch en een goochelshow van MM-Magic. Het
programma is nog volop in de maak dus hou de website van Cultuurpad en socials in de gaten voor een
update over het programma. De show wordt om 13.00 uur geopend door niemand minder dan Bennie van
Gister. Na de opening kun je meedoen met allerlei activiteiten. De Grote Lockdown Kerst Show vindt plaats
op het online festival terrein van Cultuurpad. Dit terrein heeft allerlei podia en spannende dingen om te
ontdekken. Op het festivalterrein vind je een hoofdpodium met live-streams, een spiegeltent met
activiteiten, een bar, een gameroom en nog veel meer. Je kunt er zelfs naar de wc! Laat daar vooral je
boodschap achter...

Klik op de afbeelding hiernaast
om naar de grote Lockdown
Kerstshow te gaan.
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