
 

 
Beste ouders / verzorgers,      
 
We zijn alweer een paar weken onderweg in het jaar 2020. Ik hoop dat het een mooi jaar 
mag worden voor iedereen. 
 
Jubileumjaar 
We waren er al mee bezig, maar 2020 is echt het jubileum jaar van De Dukendonck. We 
bestaan 25 jaar. We hebben er al bij een aantal momenten bij stil gestaan, maar we gaan 
nog even door. Dus let goed op Social Schools, voor meer berichten hierover. 
 
Staking 30 en 31 januari 
Op donderdag 30 en vrijdag 31 januari is er een landelijke staking in het basisonderwijs. Het 
onderwijsteam van De Dukendonck heeft besloten om ook te gaan staken. We begrijpen 
heel goed dat dit voor u als ouder en / of verzorger heel lastig kan zijn.  
We hebben al een aantal stakingsdagen achter de rug en de vraag rijst natuurlijk of dat we 
dit nog wel moeten doen. De leerkrachten krijgen er immers geld bij. Ik vind het zonde dat 
de media dit beeld heeft gecreëerd. De reparatie van de lonen is nog lang niet volledig. De 
groei van de lonen heeft te lang stil gestaan, dus wat er is bijgekomen is nog niet het niveau 
waar het hoort te zijn. Maar waar wij vooral voor staken is dat er meer geld naar het 
onderwijs moet om te kunnen blijven lesgeven. Ook al krijgen we nu geld vanuit de 
werkdrukmiddelen, we moeten helaas nog steeds constateren dat er structureel bezuinigd 
wordt op het onderwijs. Dit heeft te maken met de uitvoering van afspraken van vorige 
regeerperiodes. Verder moet er ook meer geld naar de opleidingen van leerkrachten, zodat 
men deze opleidingen kan verbeteren en aantrekkelijker kan maken voor toekomstige 
leerkrachten. Ik hoop op uw begrip. 
 
De Dukendonck rookvrij 
Vanaf 1 januari 2020 mag er op De Dukendonck niet meer gerookt worden. De gemeente 
Nijmegen maakt zich sterk voor een rookvrije generatie en De Dukendonck sluit zich hierbij 
aan. Dit houdt in dat er op het gehele schoolterrein niet meer gerookt mag worden door 
medewerkers van de brede school, ouders en personen die onze school bezoeken. Wij 
hebben als school een voorbeeldfunctie. 
Uit onderzoek blijkt dat 25% van de toekomstige rokers gaan roken omdat zij dit bij 
anderen in hun omgeving hebben gezien. Vandaar dat het goed is als de kinderen geen 
rokende mensen meer zien in en om de school. 
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Liz klas 
Aanstaande vrijdag komen Lisa Westerveld (tweede kamerlid Groen Links), Rick Brink 
(minister van gehandicapte zaken) en Henk-Willem Laan (directeur NSGK) op werkbezoek 
bij onze Liz klas. Dit is naar aanleiding van het filmpje dat SBS 6 heeft gemaakt op onze 
school over kinderen met een beperking die in Nerdeland niet naar school gaan. Zij zullen in 
gesprek gaan met verschillende medewerkers van onze school om zo een beeld te krijgen 
van wat wij allemaal doen. 
 
Groep 1 t/m 4 vrij 
Vrijdag 24 januari zijn de groepen 1 t/m 4 roostervrij. 
 
Open dag woensdag 29 januari 
Woensdag 29 januari houden alle scholen in Dukenburg een open dag. De Dukendonck 
doet hier ook aan mee. Het doel van de open dag is er vooral op gericht om nieuwe ouders 
te werven. 
 
 
 
Adviesgesprekken groep 8 
In de week van 3 februari zijn de adviesgesprekken van groep 8. Als ouder van een kind in 
groep 8 krijgt u hier te zijner tijd meer informatie over.    
 
Met vriendelijke groet, 
Roland Leenhouwers 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lieve ouders/ verzorgers, Groep 1-2 

Allereerst nog de beste wensen voor 2020! Dat het maar een mooi en leerzaam jaar mag 

worden. Hopelijk heeft iedereen een fijne vakantie gehad.  

Nieuwe thema 

Voor de vakantie hebben we het thema sint en kerst afgerond en 

we gaan vanaf nu met een nieuw thema beginnen. Namelijk het 

thema: Gezondheid. Mocht u thuis nog doktersspulletjes, verband, 

pleisters, een oude    verbandtrommel, lege 

medicijndoosjes/flesjes hebben, die we in de klassen mogen 

gebruiken horen we het graag. 

Luizencontrole: 

Bij de groepen 1-2A en 1-2C is er woensdag 15 januari luizencontrole, wij willen u vragen 

om uw kinderen deze dag geen gel of vlechtjes in het haar te doen.  

Voor 1-2B wordt de datum voor de eerstvolgende luizencontrole nog bepaald, Wendy en 

Boukje laten u nog weten wanneer. 

Belangrijke data:  



24 januari zijn de kinderen van groep 1-4 vrij.  

30 en 31 januari gaan wij staken en zijn alle kinderen vrij. 

13 februari de rapporten gaan mee, denkt u eraan om u voor de rapportgesprekken in te 

schrijven? U ontvangt hierover nog een berichtje via SocialSchools.  

14 februari de kinderen van groep 1-4 zijn vrij.  

Groetjes, de leerkrachten van de kleuters Shalina, Wendy, Boukje, Sanne en Lisa 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Groep 3 

Allereerst allemaal de beste wensen voor het nieuwe jaar! In de klas zijn we het nieuwe jaar 

positief begonnen. In de eerste week heb ik veel nieuwe energie gezien, hebben de meeste 

kinderen zin om te laten zien wat ze kunnen en hebben we zin om nóg meer te leren. We 

hebben allemaal een voornemen of een wens voor onszelf of een ander verzonnen. Deze 

hebben we opgeschreven onder spetterend vuurwerk. Deze wensen en voornemens zullen 

binnenkort in en rond de klas te zien zijn. Vanaf dinsdag 13 januari gaan we nog meer 

creatief aan de slag. Vanaf dan hebben we iedere week handvaardigheidles van juf Lotte. Ik 

ben benieuwd wat ons allemaal te wachten staat! 

Die nieuwe energie is opgedaan in een vakantie waarin de kinderen lekker hebben uit 

kunnen rusten. Dat is natuurlijk heel belangrijk! Wel merk ik dat er bij sommige kinderen 

het een en ander is weggezakt. Vooral bij het lezen moesten de kinderen er weer goed 

inkomen. Het is in deze tijd belangrijk om te blijven oefenen. We zijn nu namelijk begonnen 

met lange woorden die bestaan uit twee korte woorden. Denk hierbij aan woorden zoals 

‘tuinman’ of ‘maandag’. Om deze woorden makkelijk te kunnen lezen is het belangrijk dat 

het lezen van de korte woorden voldoende geautomatiseerd is. Gebruik hiervoor 

bijvoorbeeld de site van juf Bijtje of race-lezen, die ik in de vorige Dukendoncker ook heb 

genoemd. Op school zal ik ook steeds meer aandacht besteden aan het automatiseren en 

het leestempo.  

Naast het automatiseren van lezen, is het ook belangrijk dat de kinderen steeds beter kale 

min- en plussommen leren te maken. Hier kunt u thuis ook makkelijk mee oefenen door 

sommen te noemen, maar ook bijvoorbeeld op deze site, deze site of op deze site. Door 

veel te oefenen automatiseren de kinderen de sommen en hoeven ze er steeds minder lang 

over na te denken. 

Komende weken zullen er verschillende toetsen worden afgenomen. Komende week is de 

Cito-toets rekenen aan de beurt. Daarnaast zullen de AVI en DMT worden afgenomen. Deze 

toetsen hebben betrekking op het lezen van de kinderen. Deze 3 toetsen zal ik gebruiken 

om een breder beeld te krijgen van de kinderen. 

https://www.jufbijtje.nl/lesmateriaal/veilig-leren-lezen/#link_tab-1503239025997-0-2
http://jufjoycella.wixsite.com/blog/race-lezen-groep-3
https://www.rekenen.nl/groep-3/
https://www.rekenen-oefenen.nl/rekenen-groep-3
https://www.rekenspelletjes.nu/


Als laatst wil ik u nog wijzen op de verschillende vrije dagen die er weer aan komen. Denk 

hierbij aan de staking, maar ook aan de onderbouwvrije dagen. Zie hiervoor de agenda op 

social schools. 

Met vriendelijke groet, 

Karen 

Beste Ouders, groep 3-4 

De decembermaand is weer achter de rug. Wat was het een drukke, maar ook zeker 

gezellige tijd. Ik heb gelukkig wat momenten mogen meepakken in de klas samen met 

meester Elo.  Aan het einde van 2019 heeft meester Elo afscheid genomen om verder te 

gaan met een nieuwe uitdaging op een andere school. In 2020 hoop ik met deze klas weer 

een frisse start te maken en zal  ik mijn uiterste best doen om het leerproces dat is ingezet 

voort te zetten! 

Groep 3 heeft inmiddels kern 6 van Veilig leren lezen afgesloten en kent nu alle letters! De 

kinderen kunnen steeds beter lezen, maar dat zullen jullie thuis vast ook al gemerkt 

hebben. We gaan nu zelfs beginnen met langere woordjes zoals ‘dakpan’ en ‘zeilboot’. 

De komende tijd gaan we met beide groepen aan de slag met de cito toetsen voor rekenen, 

spelling en technisch lezen. Hierdoor krijgen we een goed beeld van hetgeen we nog 

kunnen/moeten oefenen met de kinderen het komende half jaar.  

Willen jullie thuis met de kinderen wat oefenen voor deze toetsen, dan kan dat op: 

https://www.citotoets-oefenen.nl/cito-groep-4 

https://www.redactiesommen.nl/ 

https://leestrainer.nl/index.html  

Denken jullie aan het meegeven van de gymspullen van de kinderen? Wij gymmen op 

maandagmiddag en donderdagochtend. 

Mochten jullie meer willen weten over mij als persoon of zijn er zaken die jullie graag willen 

vertellen over jullie kind, schroom dan niet voor of na school even een praatje te maken! 

 

Groeten,  

Juf Sanne  

  

 

 

https://www.citotoets-oefenen.nl/cito-groep-4
https://www.redactiesommen.nl/
https://leestrainer.nl/index.html


Beste ouders/verzorgers van de Dukendonck (groep 4) 
2020, laat het een jaar zijn 
vol gezondheid en vreugde 

zonder pijn of verdriet 
zodat iedereen het hele jaar geniet! 

 
Toetsen 
De eerste week van 2020 zit er weer op! De groep is uitgerust teruggekomen van de 
vakantie. Dit is hard nodig, want er komen verschillende toetsen aan. De kinderen van 
groep 4 krijgen de CITO- toetsen: rekenen, spelling en lezen. Voor de kerstvakantie zijn we 
al druk bezig geweest met het oefenen. In Social Schools staat ook oefensoftware voor 
rekenen. Op de volgende website kan er ook geoefend worden: 
https://leestrainer.nl/toets4/index.htm  
 
Dramalessen  
Groep 4 start in de eerste week na de kerstvakantie met dramalessen. Deze lessen worden 
gegeven door juf Marly.   
 
Leesboek van de week 
Om het tweede deel van groep 4 meer aandacht aan het lezen te geven, organiseer ik in 
groep 4: de leesboek van de week. De kinderen mogen als ze een boek uit hebben, een mini 
“presentatie” houden. Ze mogen een eigen invulling van deze presentatie geven. Niks 
moet, alles mag! 
 
Zelfstandig werken 
Vanaf de zomervakantie tot aan de kerstvakantie hebben de kinderen gewerkt met het 
witte mapje. Elke maandag kregen de kinderen twee werkbladen. Het witte mapje moest 
vrijdag weer ingeleverd worden.  
Na de kerstvakantie is groep 4 gestart met een weekplanning. Op maandag krijgen ze een 
planning en op vrijdag moet dit ingeleverd zijn. In deze planning maken de kinderen moet- 
en mag- taken. De moet- taken moeten vrijdag af zijn. Wanneer dit niet lukt, krijgen de 
kinderen de moet-taken het weekend mee naar huis. Mag- taken zijn leuke opdrachten en 
deze mogen ook pas gemaakt worden wanneer de kinderen klaar zijn met de moet-taken.  
 
Luizenkammen 
Het is ook weer tijd voor luizenkammen. Na elke vakantie is het verzoek vanuit school om 
de kinderen te controleren op luizen. Mochten er ouders zijn die dit willen, loop dan even 
binnen of mail het naar: anouk.meijers@conexus.nu. Zonder ouders kan er niet gekamd 
worden.  
 
Gymtijden 
De kinderen gymmen op maandag 13.00 t/m 13.45 uur en op donderdag 09.45 t/m 10.30 
uur. Nog niet elk kind heeft gymschoenen. Het is voor de hygiëne en voor het kind zelf 
prettig om goede gymschoenen te hebben.  
 

https://leestrainer.nl/toets4/index.htm
mailto:anouk.meijers@conexus.nu


Data vrije vrijdagen 
24 januari, 14 februari, 20 maart en 29 mei. 
Overige belangrijke data komen op het raam naast de ingang van de klas te hangen.  
 
Groet, Dick & Anouk 
 

Groep 5 
 
Kerst en Oud & Nieuw liggen inmiddels alweer achter ons. Gelukkig zagen we vorige week 
alle kanjers weer gezond en zonder kleerscheuren terug op school! 
 
Sinterklaas  
Het dobbelspel was dit jaar een vervanger van de surprises. Het spel is enthousiast 
ontvangen en we beleefden allemaal een gezellige 5 december in de groep! We denken dat 
het voor herhaling vatbaar is, maar dat is iets waar volgend schooljaar de 
Sinterklaascommissie zich weer over mag gaan buigen. 
 
Kerst  
Op 18 december vierden we Kerst. Het Kerstdiner was erg gezellig en geslaagd! Vele, vele 
ouders hadden iets heerlijks gemaakt (waarvoor dank!) en bijna alle hapjes zijn ook op 
gegaan! Na het diner konden de kinderen genieten van het jaarlijks terugkerende 
toneelstuk, waarin weer hoofdrollen waren weggelegd voor diverse leerkrachten. 
 
Cito’s en rapport 
We gaan op weg naar het 1e rapport (13 februari mee) en zoals gebruikelijk horen daar ook 
(voorafgaand) de Cito’s bij. Misschien voor sommigen best weer spannend en een ander ligt 
er niet wakker van. Vooral in de maand januari zullen o.a. spelling, lezen en rekenen 
afgenomen gaan worden. 
We hopen dat er gehoor is gegeven aan de tip, om ook in de Kerstvakantie het lezen en de 
tafels te blijven oefenen. Daar hebben ze straks alleen maar profijt van! 
 
Nieuw Dukendoncklied  
Het schooljubileumlied is klaar en bijgeschaafd en de kinderen hebben het al voorbij mogen 
horen komen. Volgende week zal het lied in alle groepen worden aangeleerd. Dus hoort u 
thuis nieuwe geluiden, dan zou dat zomaar het nieuwe Dukendoncklied kunnen zijn. 
 
Zwangerschapsverlof juf Charona 
Juf Charona gaat haar laatste schoolweek in! Woensdag 15 januari is zij voor het laatst op 
school en daarna gaat zij genieten van een welverdiende periode van verlof! Kers op de 
taart is natuurlijk de uiteindelijke geboorte van haar zoontje. Wij wensen haar veel succes 
bij alles wat gaat komen (én daarna!) en dat zij en haar man Eli zullen gaan genieten van 
hun nieuwe ‘aanwinst’ binnen het gezin! 
 
Dramalessen 



Voor groep 5 zijn inmiddels de dramalessen gestart. Marly Philips verzorgt elke 
donderdagmiddag de lessen. De eerste les is inmiddels enthousiast ontvangen door de 
kinderen! 
 
Voorleesdagen 
Om het (voor)lezen weer te promoten, worden er van 22 januari t/m 1 februari 
voorleesdagen  gehouden. Ouders en/of opa’s en oma’s worden aangemoedigd ook te 
komen voorlezen. Dus pak dat geweldige jeugdkinderboek uit de kast en kom de kinderen 
enthousiast maken met een paar geweldige of lachwekkende bladzijden uit een 
(voorlees)boek uit misschien wel uw jeugd! 
 
Staking 
Op 30 en 31 januari staan er 2 stakingsdagen gepland in het basisonderwijs. Een eerste 
schrijven hierover is vóór de Kerstvakantie uitgegaan. Er zal binnenkort nogmaals 
informatie hierover met u  gedeeld worden. 
 
Schilderwerkzaamheden 
Het was even behelpen in de aula (want in de groep ging echt niet met die stellages en 3 
schilders in de groep…) maar het zit erop en het resultaat ziet er natuurlijk wel mooi en 
rustgevend uit! 
Dank voor uw begrip en dat van de kinderen! 
 
Dat was het weer!    
Groetjes, Charona en Edwin  

 

Groep 5/6 

 

Allereerst willen wij iedereen een heel goed en vooral gezond 2020 toewensen. 

Na genoten te hebben van een fijne kerstvakantie zijn we weer vol goede moed gestart. 

Januari is altijd een drukke maand, vol met CITO toetsen. De resultaten hiervan ziet u terug 

op het eerste rapport, dat op donderdag 14 februari mee naar huis gaan. De 10-minuten 

gesprekken volgen dan de week daarop, op dinsdag 18 en woensdag 19 februari. Houdt u 

de inschrijvingen hiervoor in de gaten. 

Op donderdag 30 en vrijdag 31 januari sluiten wij  ons aan bij de landelijke staking in het 

basisonderwijs. Meer hierover leest u elders in Social Schools. 

Op dinsdag 18 februari is er een studiedag voor het team. De kinderen zijn dan vrij. 

In de loop van februari starten we met de voorbereidingen op het altijd gezellige 

carnavalsfeest op de Dukendonck. Hierover volgen tegen die tijd ook nog de nodige 

berichten. 

 



Marisa en John. 

 

 

------------------------------------------------------------------------------- 

Groep 6 

Allereerst natuurlijk nog de beste wensen voor iedereen. Ik hoop dat 
iedereen een fijne vakantie heeft gehad en lekker uitgerust aan het 
nieuwe jaar is begonnen.  
 
Cito: 
Ze komen er aan!  De cito toetsen. In de tweede week van januari gaan we toetsen. We 
zullen  aan de kinderen uitleggen dat het gewoon een toets is om te kijken wat ze al 
kunnen. Wel is het belangrijk dat de kinderen uitgerust en op tijd op school komen de 
aankomende weken.  
 
Rapporten: 
Donderdag 13 februari gaan de rapporten weer mee. Op dinsdag 18 februari en woensdag 
19 februari zijn de 10 minutengesprekken. Schrijft u ze alvast in uw agenda?  
 
Voorleesdagen:  
 
Van woensdag 22 januari t/m zaterdag 1 februari zijn de nationale voorleesdagen. Meer 
informatie kan u vinden op www.nationalevoorleesdagen.nl. Voorlezen is niet alleen leuk, 
maar ook erg goed voor de leesontwikkeling.   
Wilt u 10-15 minuten voorlezen in de klas?   
Ik maak een inschrijfmogelijkheid in social schools.  
We lezen dagelijks van 8:45 – 9:00. We hebben boeken in de 
klas, maar het is natuurlijk ook leuk als u zelf een 
voorleesboek mee neemt.    
 
Wieneke 

http://www.nationalevoorleesdagen.nl/


Beste ouder(s) en/of verzorger(s) van groep 7, 

De beste wensen! 

Allereerst de beste wensen aan iedereen. Laten we er een gezellig, leerzaam en leuk jaar 

van maken! 

 

Huiswerk 

De kinderen krijgen vanaf nu ook weer huiswerk mee. Dit moeten zij op dinsdag 

meenemen. Het zal om leer- en maakhuiswerk gaan. Wilt u af en toe met uw kind 

meekijken of alles lukt? Mochten ze vragen hebben dan kunnen jullie je kind hierbij helpen. 

In principe is het allemaal herhaling, dus de instructies hebben ze tijdens de lessen al 

gehad. Mochten jullie er niet uit komen dan kunnen jullie altijd bij mij terecht! 

 

De CITO’s komen eraan 

De eerste weken van januari staan in het teken van de CITO-toetsen. Zorg ervoor dat uw 

kind in deze periode genoeg nachtrust heeft en goed heeft ontbeten. Dat is eigenlijk de 

beste voorbereiding! Mochten jullie thuis nog willen oefenen dan zijn er genoeg websites of 

(gratis) apps te vinden die uw kind kunnen ondersteunen. Daarnaast heb ik in eerdere 

berichten al een aantal websites verstuurd, deze zijn ook waardevol. 

 

Het voortgezet onderwijs 

In groep 7 mogen de kinderen al een kijkje nemen op de middelbare school. Alhoewel uw 

kind pas een voorlopig advies in juni krijgt, is het toch waardevol om eens een kijkje te 

nemen op een middelbare school. Hoe ziet zo’n school eruit? Welke vakken worden er 

gegeven? Waarin specialiseren sommige scholen zich? Op Social Schools is hierover meer 

informatie gestuurd, daarnaast is deze informatie ook met uw kind meegegaan op papier. 

Ook www.schoolkeuzehulp.nl is een handige website met een overzicht van alle middelbare 

scholen in Nijmegen. 

 

Creatief 

De lessen drama zijn afgerond, binnenkort starten wij met handvaardigheidlessen. Deze 

zullen ook op de donderdagen plaatsvinden. 

Groetjes namens groep 7, 

Charis 

Groep 7/8 

Wij zijn na de kerstvakantie goed gestart. Alle kinderen zijn weer op school. Allereerst wil ik 
iedereen nogmaals het beste wensen voor het nieuwe jaar. Maak er een mooi, gezond en 

http://www.schoolkeuzehulp.nl/


leerzaam 2020 van. Vrijdag 10 januari hebben we in de klas luizen gekamd. Niemand heeft 
luizen dus dat is een goed begin van het nieuwe jaar. De volgende keer luizenkammen is 
vrijdag 6 maart. De vrijdag na de carnavalsvakantie.  
Volgende week vrijdag 17 januari zijn de laatste boekbesprekingen van dit schooljaar. Dan 
hebben alle kinderen een boekbespreking in de klas gedaan. U gaat de resultaten hiervan 
terugzien in de rapporten. Vanaf 24 januari starten we met de spreekbeurten. De kinderen 
krijgen hier voorbeelden van en op papier mee wat er van hen verwacht wordt. Kinderen 
mogen op school of thuis de spreekbeurt voorbereiden met een presentatie. PowerPoint is 
hiervan het bekendste voorbeeld maar er zijn natuurlijk meerdere opties.  
De komende weken zijn we druk met de toetsen van Cito. De toetsen van Cito zullen 
voornamelijk op maandag, dinsdag en vrijdag zijn.  
We hebben een nieuw schoollied! Speciaal gemaakt voor ons jubileumjaar. We gaan het 
dinsdag 14 januari oefenen in de klas! 
De carnaval komt dichterbij en dat gaan we natuurlijk niet onopgemerkt voorbij laten gaan. 
We gaan er weer verschillende leuke dingen rondom doen. De belangrijkste twee zijn de 
prinsenproclamatie op donderdag 13 februari en de carnavaldag op vrijdag 21 februari. 
Vrijdag 21 februari hebben we een continurooster tot 14.00 uur.  
Voor de kinderen van groep 8 zijn in de week van 3 februari de adviesgesprekken. Dit zijn 
gesprekken van 20 minuten waarin we met ouders het definitieve advies voor de 
middelbare school bespreken. Bij die gesprekken mogen de kinderen aanwezig zijn, het is 
niet verplicht. U hoort later van mij wanneer de gesprekken precies zijn. Het inschrijven 
gaat zoals gebruikelijk via Social Schools. Het rapport voor de kinderen van groep 8 komt 
later, het rapport gaat vrijdag 6 maart mee naar huis. Hieraan is geen rapportgesprek meer 
gekoppeld.  De inschrijfformulieren voor het middelbaar onderwijs krijgen de kinderen op 
maandag 10 februari mee naar huis. Dit is een belangrijk formulier want hiermee kunt u uw 
kind aanmelden op een middelbare school. 
Voor de kinderen van groep 7 zijn de rapportgesprekken op dinsdag 18 februari. Het 
inschrijven gaat via Social Schools. De kinderen zijn bij die gesprekken niet aanwezig. De 
rapporten voor de kinderen van groep 7 gaan donderdag 13 februari mee naar huis. 
Meer informatie over middelbare scholen staat op Social Schools en u kunt ook altijd kijken 
op www.schoolkeuzehulp.nl 
 
Lisa en Freek 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Groep 8 

Wat vliegt zo’n vakantie altijd snel voorbij. We zijn al weer een week bezig en dat viel niet 

altijd mee. Er moet opnieuw hard gewerkt worden en dat is natuurlijk weer even wennen. 

Gelukkig pakken de meeste kinderen hun verantwoordelijkheid goed op, maar sommigen 

kunnen daar nog beter op letten. Laat zien dat ik me geen zorgen hoef te maken. 

In de week van 13 januari maken we kennis met ons nieuwe schoollied en worden de Cito-

toetsen rekenen en studievaardigheden afgenomen. Kinderen die een Cito-toets missen, 

zullen die op een ander tijdstip moeten inhalen. 

http://www.schoolkeuzehulp.nl/


De Cito-toetsen woordenschat en spelling worden in de week van 20 januari afgenomen en 

de laatste toetsen komen in de week van 27 januari aan bod. Dat zijn technisch lezen en 

werkwoordspelling. 

In de week van 27 januari kunt u zich inschrijven in Social Schools voor de adviesgesprekken 

die worden gehouden in de avonduren op maandag 3, dinsdag 4, woensdag 5 en 

donderdag 6 februari. De gesprekken duren twintig minuten en staan in het teken van het 

definitieve advies voor de middelbare school. Zowel ouders als kinderen zijn voor deze 

gesprekken uitgenodigd. 

Denkt u er even aan dat de kinderen op 30 en 31 januari  niet naar school hoeven i.v.m. een 

landelijke tweedaagse staking van het primair onderwijs. Via Social Schools is deze 

informatie al eerder aan u doorgegeven. 

Op maandag 10 februari krijgen de kinderen de inschrijfformulieren mee voor het 

voortgezet onderwijs. Denkt u er even aan dat u ook zelf een gedeelte moet invullen. Vanaf 

12 februari t/m 28 februari kunt u de formulieren bij de middelbare scholen inleveren. De 

centrale open dag van het voortgezet onderwijs is op zaterdag 15 februari. Alle scholen in 

Nijmegen zijn dan van 10.00 tot 15.00 uur te bezoeken. 

Donderdagmiddag 13 februari is de prinsenproclamatie in de aula. Ik ben benieuwd wie dit 

jaar de boel op sleeptouw gaat nemen bij het carnaval. We zullen het zien. 

Voor het team staat er op dinsdag 18 februari een studiedag gepland. De kinderen zijn dan 

vrij. 

 

Algemeen: 

Donderdag 16 januari: toets geschiedenis hoofdstuk 2. 

Donderdag 13 februari: toets aardrijkskunde hoofdstuk 3. 

 

Groetjes Wim 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

           

   Peutergroep Dukendonck .                            

Voor iedereen die wij het nog niet persoonlijk gewenst hebben:  
De allerbeste wensen voor 2020 !     



We zijn na de vakantie gestart met een week bijkletsen over de vakantie; vooral het vuurwerk 
was veelvuldig het onderwerp van het gesprek.   Harde knallen met prachtige kleuren.  

                    
Vanaf 13 januari gaan we weer beginnen met een nieuw thema ; “Beroepen”.  
Wat gaan papa en mama nou eigenlijk doen als ze gaan werken?  Wat betekent dat dan 
eigenlijk? En wat doen ze dan precies? En wat heb je daar dan voor nodig? Enz……. 

Wij hebben de ouders gevraagd foto’s door te sturen of mee te brengen van henzelf terwijl ze 
aan het werk zijn. 
In de kring zullen we de foto’s met de kinderen gaan bespreken.Verder 
gaan we ons vooral verdiepen in een paar specifieke beroepen zoals :                      
“De Bouwvakker”, “De Vuilnisman”en “De Politieagent”  

We gaan over dit thema; boeken lezen, liedjes zingen, 
knutselwerkjes maken en nog veel meer leuke activiteiten. 

 

                                                                    Karin, Kimberly, Anita en Rita.. pgr Dukendonck   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

Activiteitenplein Dukendonck   Speel-leerkamer 

Speel-leerkamer                                                                          

 

Nieuws uit de Speel-leerkamer 

Hallo allemaal, 

Wij hopen dat u allemaal een fijne kerstvakantie heeft gehad. Het team de Speelleerkamer 

wenst u allemaal een gelukkig, gezond en geweldig 2020 toe. 

Even een nieuwtje uit de Speelleerkamer: er is namelijk geschoven met de dagen en de 

groepen. Op maandag blijven de activiteiten voor groep 1 en 2 staan, maar groep 3 en 4 zijn 

vanaf heden verplaatst naar de donderdag en groep 5 en 6 zijn verplaatst naar de vrijdag. 

Mochten hier vragen over zijn dan horen wij deze graag.  

Op maandag 13 januari zijn wij weer gestart met het nieuwe thema “De Ruimte/ Het 

heelal”. Dit thema duurt tot aan de carnavalsvakantie.  

Wij zullen met groep 1 en 2 dit blok: een wereldbol, aliens, een raket, een vliegende schotel 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiq2ZO22_bmAhUhsKQKHXqSAPMQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/155765/Stelling-Vuurwerk-afsteken-kan-mij-niet-lang-genoeg-duren&psig=AOvVaw0uD_rwcQ9FpJ8Ahc0MwTJk&ust=1578666036747661
https://www.pinterest.com/pin/303007881172137063/
https://www.pinterest.at/pin/393924298642802944/


en een astronaut maken. Met groep 3 en 4 gaan wij en eigen zonnestelsel maken, aliens en 

een raket maken, een ruimte bingo houden en cup-cakes bakken met de kindjes van 

Stichting Liz. En met groep 5 en 6 zullen we onder andere een eigen planeet maken en deze 

versieren en een spellen-middag houden en nog veel meer. De kinderen mogen ook nog 

zelf met aanvullingen komen. 

Ook is onze Speelleerkamer al prachtig versierd door de stagiaires, dus het wordt weer een 

leuk thema.  

 

Groetjes Team Speelleerkamer 

 

 

Zijn er nog vragen, opmerkingen of ideeën? Neem gerust contact met ons op of kom 

gezellig bij ons binnen lopen! 

Wij zijn aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. 

Speel-leerkamer: 024-3447844 

Iris van Veen: 06-20335849 

Karin Hendriks:06-20058133 

Luis Garcia:      06-41459217 

 

 

 

 
 



 


