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Kevin geslaagd!!
Onlangs is ook Kevin van der Kuylen geslaagd! Hij mag zich nu écht
onderwijsassistent noemen. We zijn Kevin enorm dankbaar voor zijn
bijdrage in unit 4 het afgelopen schooljaar. Kevin is altijd bereid om te
helpen en iets extra’s te doen, ontzettend leergierig en houdt op zijn
tijd van een grapje. Jammer dat we dat moeten gaan missen.
We wensen hem heel veel succes en plezier op zijn volgende opleiding
als geschiedenisdocent.

Afscheid Anouk
Beste kinderen, ouders/verzorgers en collega’s,
Het schooljaar zit erop, zo ook mijn tijd
op basisschool Den Doelhof. Ondanks de Corona, kijk
ik met veel plezier terug op de periode dat ik
werkzaam was in unit Huisje, Boompje, Beestje.
In de gezellige drukte rondom Sinterklaas ben ik
begonnen. Daarna kwam de noodopvang. Ook al was
nog niet alles mogelijk in de periode na Carnaval, met
een dosis creativiteit en plezier, hebben we
er samen voor gezorgd dat we toch volop konden
genieten.
Wat ik zelf erg leuk vind, is dat dit de eerste school is
waar ik heb gewerkt, waar mindfulness op de dagplanning van de kleuters staat. Ook heb ik ervaren hoeveel
betrokkenheid er is. Kleuters en leerkrachten halen echt alles uit een thema!
Aankomend schooljaar begin ik aan de opleiding pedagogiek in combinatie met een nieuwe baan.
Ik wil iedereen bedanken, de kinderen, de ouders en de collega's voor de fijne samenwerking.
Ik wens jullie veel geluk en voorspoed in de toekomst en een fijne vakantie!
Groetjes Anouk Krol

Brigadiers
In de vorige Doelpuntjes hebben we laten weten dat we voor het komende schooljaar alleen brigadiers voor
de ochtend hebben. Het is op de valreep toch gelukt om ook de woensdagmiddag en vrijdagmiddag bezet te
krijgen. We heten Willeke Groenen en Jan van Heugten, onze nieuwe brigadiers, van harte welkom!!
Jacinta Goossens, Annemiek van Enckevort, Janske van Lieshout, Resy Martens, Daniëlle van Esseveldt en
Liana van Esveld zijn onze vaste brigadiers die gaan stoppen. We willen ze via deze weg heel erg bedanken
voor hun inzet de afgelopen jaren!
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Nieuwe huisstijl
Bij een prachtig nieuw gebouw hoort ook een onderzoek of onze huisstijl met bijbehorend logo nog wel
passend is. Daarvoor hebben we Jac Engels benaderd. Een klein team is samen met Jac een proces aan het
doorlopen om dit te onderzoeken.
Dit proces is gestart met een 'discovery workshop' waar twee ouders en het MT aan deelgenomen hebben.
Aan de hand van deze workshop met alle speerpunten die voor onze school van belang zijn, gaat Jac Engels
en zijn team aan de slag om 3 stylescapes te maken. Dit gaat een stuk verder dan een moodboard.
Ook de mening van onze leerlingen willen we bij het ontwerp betrekken. Wat vinden zij belangrijk? Wat
vinden ze mooi? Wat vinden zij passend bij Den Doelhof? En ook welke kleuren, vormen en lettertypen
spreken aan?
Om daarachter te komen heeft Jac twee workshops gegeven aan een groep leerlingen uit unit 6 en uit unit 7.
Zij zijn onder zijn begeleiding aan de slag gegaan om een eigen stylescape te maken voor onze school. Vanuit
deze stylescapes krijgt Jac weer frisse input voor zijn ontwerpen
Wat zou het nieuwe visitekaartje worden van Den Doelhof?
Stay tuned! We houden jullie op de hoogte!
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Vakantierooster en studiedagen 2021-2022
Studiedag
Studiedag
Herfstvakantie
Sinterklaas; vrije dag
Kerstvakantie
Carnaval
Paasmaandag

5 oktober 2021
22 oktober 2021
25 t/m 29 oktober 2021
6 december 2021
27 december t/m 7 januari 2022
28 februari t/m 4 maart 2022
18 april 2022

Studiedag
Meivakantie
Hemelvaart en vrije dag
Pinkstermaandag
Studiedag
Zomervakantie

19 april 2022
25 april t/m 6 mei 2022
26 +27 mei 2022
6 juni 2022
22 juli 2022
25 juli t/m 2 sept. 2022

U ziet in het schema voor het komende schooljaar ook 4 studiedagen staan. Dat zijn dagen waarop de kinderen vrij zijn
en die wij met het team gaan gebruiken voor o.a. de onderwijskundige ontwikkelingen.

Let op bij het plannen van de vakanties. Er wordt regelmatig vrij gevraagd om een dag eerder op vakantie te
kunnen gaan of om een dag later terug te komen. Dit is NIET toegestaan en dit verlof wordt dan ook niet
gegeven. Bij een vermoeden van ongeoorloofd schoolverzuim is de school verplicht dit te melden bij de
leerplichtconsulent van de gemeente Peel en Maas.

Beslisboom kinderen naar kinderopvang/school
Vanaf maandag 12 juli mogen kinderen met lichte verkoudheidsklachten weer naar de kinderopvang en
basisschool. Met de beslisboom kunt u bepalen of een kind naar de kinderopvang/school mag zo lang er
corona-maatregelen gelden.
Download de actuele beslisboom kinderen naar kinderopvang / school? (boink.info)

Juli

Kalender
19
19,20+21
22
23
26

Kennismakingsmiddag leerkrachten volgend schooljaar
Afscheidsavond musical ‘De diamantroof’ unit 8
Laatste schooldag. Gekke haardag / ijstraktatie door de OR
Studiedag; kinderen vrij
Zomervakantie t/m 3 september
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