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BESTE OUDER 

Het jaar 2016 loopt te einde!! 
Vanavond vieren we het Kerstfeest op school. De kinderen gaan genieten van een kerstdiner in de 
groep en luisteren daarna naar elkaars muzikale optreden. Er is goed geoefend en we zien ook 
een heleboel muzikale talenten onder onze leerlingen. Een compilatie van de optredens krijgt u 
later te zien op onze website. Na deze Kerstviering sluiten we vrijdag dit kalenderjaar af en wensen 
wij de kinderen een fijne vakantie toe.  
We sluiten het jaar 2016 positief af. Er zijn een aantal nieuwe ontwikkelingen ingezet die we het 
aankomende jaar ook weer door willen zetten.   
Daar bent u als ouder ook heel hard bij nodig. Sámen werken aan een zo optimaal mogelijke 

begeleiding van de kinderen.  

Op 9 januari starten we hopelijk allemaal weer fris aan het nieuwe jaar.  

 

Boodschappenmand 

Namens de boodschappenmand Valkenswaard  

willen we jullie hartelijk danken voor de vele producten  

die ingeleverd zijn op school.  

Ze zullen een hele goede bestemming krijgen.  

 
 

 



 

  

 

WIJKRAAD DOMMELEN 
 

 
Doe mee( r) met Dommelen, wat bedoelen we daarmee? Om u kort en krachtig te informeren 
beschrijven we hieronder het doel en visie waar wij voor staan als wijkraad Dommelen. 
 
Doel wijkraad Dommelen; 

 Leefbaarheid, veiligheid en kwaliteit van wonen in dommelen verbeteren; 

 Alle inwoners van Dommelen een platvorm bieden om de maatschappelijke betrokkenheid van 
Dommelen te vergroten; 

 Een krachtige en eenduidige stem laten horen aan het Gemeentebestuur en andere plaatselijke 
instanties; 

 Steunt initiatieven die voor Dommelen en haar inwoners van belang zijn. 
 
Visie wijkraad Dommelen; 
De wijkraad functioneert als een vertegenwoordigende, rechtspersoonlijke organisatie. 
Het is een vereniging die het publieke domein dicht bij de inwoners brengt. 
Ze laat gevraagd en ongevraagd de stem van Dommelen horen naar de gemeente en andere instanties 
die het beleid maken. De wijkraad volgt positief kritisch het beleid voor Dommelen. Ze heeft aandacht 
voor de woon-en leefomgeving van de inwoners ter bevordering van leefbaarheid en veiligheid. 
De wijkraad staat voor beleidsvernieuwing in het algemeen en verbetering van beleid staan zeker 
voorop. Neemt zelf initiatieven en ondersteunt initiatieven van de inwoners De wijkraad kan ook door de 
gemeente worden ingeschakeld 
Werkt met gemeentelijke budget op basis van vooraf heldere vastgelegde afspraken. 
 
Nav bovenstaande is het streven om u als inwoner van Dommelen te laten meedenken en meewerken 
aangaande ontwikkelingen die voor u als inwoners van Dommelen van belang zijn. Zowel voor de ouder 
wordende mens als voor u als jong gezin. 
Als het gaat om het aantal inwoners dat Dommelen heden daags telt komen we ruim boven de 10.000 
inwoners, 
Deze wijk is onderverdeeld in subwijkjes, denk aan bepaalde buurtverenigingen en contacten die er zijn 
rondom uw buurt, veelal met eigen belangen. Het is daarom ook belangrijk om de samenlevingscohesie 
samen met u te verbreden en te verbeteren. 
 
Middels deze informatieve toelichting willen wij via deze weg jonge gezinnen ( groep basisschoolleeftijd) 
activeren. Er is zoveel meer… 
Wat vindt u belangrijk? 
Welke vragen zijn er en spelen er in uw wijk? 
Hoe gaat u om met veranderingen binnen uw wijk? 
 
Medio 2017 zal er aandacht besteedt gaan worden aan de “Omvorming van speelplekken ” 
in Dommelen ( en Valkenswaard). 
Zoals verwijderen, aanpassen of instant houden.  
Dit kan dus ook gevolgen hebben voor het speeltuintje in  
uw “wijk” betreffende uw kind (eren) en omwonenden. 
Dit zal vragen en onduidelijkheden met zich meebrengen.  
In samenwerking met de gemeente worden wij als wijkraad  
tijdig geïnformeerd en ingelicht (zie visie). 
(Dit project ligt dan ook bij de gemeente Valkenswaard). 
 
Om u als jonge ouder met opgroeiende kinderen blijvend te informeren over ontwikkelingen wordt u 
middels deze nieuwsbrief van school regelmatig op de hoogte gehouden. Misschien heeft u nu al 
vragen? We verwijzen u graag door naar www.wijkraaddommelen.nl. 
Hier vindt u alle informatie die betrekking hebben op Dommelen, als inwoner, lopende projecten, nieuws 
en andere interessante bijzaken zoals bijvoorbeeld Dommelen Kermis. Uiteraard bent u vrij om ons te 
mailen bij vragen en onduidelijkheden. 
 
Met vriendelijke groet, Wijkraad Dommelen 
Janneke v/d Geer 
 

 

http://www.wijkraaddommelen.nl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UITNODIGING KERSTVIERING 

De werkgroep gezinsviering van de Martinuskerk nodigt de leerlingen van de basisscholen  
(en vooral de aanstaande communicanten), ouders, broertjes, zusjes, opa’s, oma’s en verder iedereen 
die wil komen, uit om  
 
ZATERDAG 24 DECEMBER OM 17.00 UUR 
 
naar de gezinsviering in de Kerk H. Martinus te komen. 
Tijdens deze viering kunt u luisteren naar het kerstverhaal,  
meezingen met kerstliederen en genieten van het  
kerst-toneelspel dat door kinderen zal worden opgevoerd. 
 
Tot ziens in de kerk. 
werkgroep gezinsviering, Kerk H. Martinus, Dommelen 
 

 

AFWEZIGEN 

DATUM LEERKRACHT GROEP VERVANGER 

    

 
Woensdag 11 jan. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Juf Ellen 

 

 
1/2A 
 

 
Meester Jos   

 
 
 

 

VERJAARDAGEN 

Verjaardagen December 
          

    Groep 

27 Renée Kluiters (2004) 8B 

27 Eva Nouwens (2011) 1/2B 

30 Melisa Boogers (2004) 8B 

30 Emmy van Meurs (2008) 4A 

31 Olivia de Bruin (2010) 1/2B 

31 Loek van Tongeren (2009) 4C 

 
Verjaardagen Januari 

    Groep 

1 Teun van der Heijden (2009) 4A 

1 Isa Wijnen (2008) 5B 

2 Nahla Scholten (2010) 3A 

3 Britt de Kimpe (2008) 5A 

5 Nikki Brink (2009) 4A 

5 Nick Bruininx (2012) 1/2B 

5 Joep van Liempd (2005) 8B 

6 Senna Jansen Grossbek (2012) 1/2C 

7 Raf Bouwmeester (2009) 3B / 4B 

8 Maud Hultermans (2008) 5A 

9 Vinz Laurijsen (2012) 1/2B 

10 Jay Netten (2012) 1/2C 

 

 

 

VOLGENDE SCHEPELWEYZER 
De volgende Schepelweyzer staat vanaf donderdag 12 januari 2017 op de website. 

 


