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Beste ouders / verzorgers, 

 

Dit is de eerste Dukendoncker van het nieuwe schooljaar 2019-2020. Zoals ik al bij de 

opening heb verteld, bestaat brede school De Dukendonck in 2020 25 jaar. Natuurlijk gaan 

we dit vieren. Houdt daarom Social Schools en de volgende Dukendonckers goed in de 

gaten. 

We zijn rustig begonnen en zijn nu dik twee weken bezig. In de week van 9 september 

starten de informatie avonden voor de groepen 1 t/m 7. Maandag 9 september beginnen 

de groepen 3 en 4, gevolgd op dinsdag 10 september door de groepen 7. Op 12 september 

zijn de groepen 1/2 aan de beurt. De aanvangstijden zijn 19:30 uur en de avond duurt tot 

20:30 uur. Ik doe een beroep op u om de tijd te nemen om de informatie avond van uw 

zoon of dochter te bezoeken. U krijgt namelijk belangrijke informatie over het leerjaar. 

Maandag 16 september is om 19:30 uur de informatie avond van groep 8. Op deze avond 

krijgen de ouders van groep 8 informatie over de centrale eindtoets en het vervolg 

onderwijs van uw kind. 

 

Orientalis 

Donderdag 19 september gaan alle kinderen van onze school naar museumpark Orientalis. 

In het kader van 25 jaar brede school De Dukendonck hebben we dit samen met stichting 

Cultuur en School Nijmegen georganiseerd. We hebben natuurlijk hulp nodig in het 

begeleiden van de kinderen. Houdt u daarom Social Schools goed in de gaten. Als er een 

verzoek komt van de leerkracht van uw kind, dan zou het fijn zijn als u mee kunt om te 

helpen. 

 

Groep 1 t/m 4 vrij 

De groepen 1 t/m 4 zijn op vrijdag 27 september vrij. 

 

Dukendonck podium 

Op woensdag 2 en donderdag 3 oktober zijn er weer Dukendonck podia. Let even goed op 

de berichten in Social Schools om te weten wanneer uw kind optreedt. U bent dan namelijk 

van harte welkom om te komen kijken. 

De regels omtrent filmen en foto’s maken bij het optreden zijn strenger geworden. Houdt u 

er rekening mee dat de opnames die u maakt alleen voor privé gebruik zijn. 

 

 



Kinderboekenweek 

Op 2 oktober start de Kinderboekenweek. Het thema is “Reis mee!”. Lezen en voorlezen is 

altijd erg belangrijk voor de kinderen. Tijdens de Kinderboekenweek is het natuurlijk extra 

goed om aandacht te besteden aan lezen of voorlezen. 

 

Bereikbaarheid ouders en school 

Ik krijg regelmatig te horen dat de school slecht te bereiken is. Dit klopt ook. Nu meneer 

Ron op De Aldenhove integreert, hebben we op De Dukendonck soms mensen te kort om 

de telefoon op te nemen. Leerkrachten staan voor de groep, dus dat betekent dat het 

onder schooltijd lastig kan zijn om contact te krijgen. Mijn advies is om zoveel mogelijk na 

school te bellen. Verder blijft het ook de verantwoordelijkheid van ouders om contact te 

zoeken met de school, ook al lukt dit niet meteen. 

Er doet zich ook een andere ontwikkeling voor. Collega’s melden mij regelmatig dat de 

ouders niet bereikt kunnen worden. Dit kan vooral bij calamiteiten voor problemen zorgen. 

Stel dat uw kind naar de huisarts moet, of in een erger geval naar het ziekenhuis, dan is het 

belangrijk dat we dit aan u kunnen melden. Als er medische handelingen uitgevoerd 

moeten worden dan zijn wij niet bevoegd om hier toestemming voor te geven. Zorg er 

daarom voor dat de telefoonnummers die bij de school bekend zijn, kloppen.   

 Roland 

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

Groep1-2 

We zijn inmiddels weer begonnen aan een nieuw schooljaar. Wij hopen dat iedereen een 

fijne vakantie heeft gehad! Wij hebben er weer zin in om er met de kinderen een gezellig en 

leerzaam schooljaar van te maken. In de eerste twee schoolweken zijn we vooral bezig 

geweest met de start van het schooljaar. Maandag gaan we starten met het thema vervoer. 

Mocht u thuis materialen hebben die wij kunnen gebruiken, dan zouden wij hier heel blij 

mee zijn.  

- Speelgoedauto’s, bussen, treinen, vliegtuigen, bootjes, fietsen etc. 

- Wc rollen, keukenrollen, knutseldoosjes 

- Verkleedkleren (politie, ambulance etc.) 

Belangrijke mededelingen: 

- Denkt u eraan dat er in de middag geen ouders meer mee mogen naar de klas. U 
kunt bij de deur afscheid nemen van uw kind.  
 

- Donderdag 12 september is de informatieavond voor de kleutergroepen. Dit zal om 
19.30u starten. Fijn als alle ouders hierbij aanwezig kunnen zijn.  

 
- Wij willen u erop wijzen dat er een traktatiebeleid is op school. De kinderen mogen 

op een gezonde traktatie trakteren. Cadeautjes en extra traktaties worden niet 

toegestaan. U kunt met uw leerkracht overleggen wat u kunt trakteren.  



            27 september is een vrije vrijdag voor de kleutergroepen! Groetjes, De kleuterjuffen  

Groep 3 

De tweede week in groep 3 zit er inmiddels op. De tijd is voorbij gevlogen, maar wat 

hebben de kinderen al veel geleerd! Ze kennen inmiddels al vier letters: de i, k, m en de s. 

Hiermee kan uw kind al woordjes maken, maar ook al woordjes lezen, knap hè? Om deze 

letters zo goed mogelijk te onthouden, is het fijn dat jullie als ouders dezelfde klanken bij de 

letters noemen als op school. Kijk hiervoor nog even naar het eerder verzonden bericht op 

social schools. In het filmpje hoor je precies hoe de letters bij ons klinken.  

De meeste kinderen vinden schrijven nog heel erg lastig. Hoe moet je dat potlood nou ook 

alweer vasthouden en lukt het wel goed als je scheef op je stoel zit? Wel doen de kinderen 

enorm hun best om de schrijfletter i, k, m en s te schrijven. Hiermee oefenen we in ons 

schrift en op ons wisbordje. Ook maken we soms een schrijftekening, dan laten we 

bijvoorbeeld ‘eentjes’ als regendruppels uit een wolk vallen! 

Bij het rekenen focussen we ons vooral op de telrij, de getallenlijn en de verschillende 

getallen. Maar ook zijn we bezig met meer en minder of zelfs al een beetje met splitsen. 

Splitssituaties als ‘ik heb 7 potloden, ik zie er nog maar 4, hoeveel zijn er nu verstopt?’ zijn 

best lastig, maar ze doen super goed hun best. 

Naast al dat rekenen, schrijven en leren lezen is er gelukkig nog tijd om te spelen. Lekker 

wat langer naar buiten, dansen in de klas, spelletjes doen of even vrij kiezen. Tijdens het vrij 

kiezen mogen ze bijvoorbeeld knutselen. Het is leuk om hier verschillend materiaal voor te 

hebben. Heb je thuis nog materiaal liggen waar we misschien wel iets leuks van kunnen 

maken, neem het dan mee! Ook van afval kunnen ze mooie dingen maken. Denk hierbij aan 

doppen, deksels, doosjes, pakken of ander materiaal. Maak het even schoon en neem het 

mee. Hopelijk kunnen we dan samen onze knutselkast vullen met allerlei materiaal.  

Buiten alles ben ik enorm trots op de kinderen. Het is niet niks, van de kleuterklas naar 

groep 3. Het was nog wel erg wennen zo een eigen tafeltje. Het was ook hard werken om 

op tijd stil te zijn en soms even helemaal alleen te werken. Maar dat gaat nu al zo veel 

beter! De kinderen kunnen steeds sneller stil zijn en kunnen al super goed zelf werken. 

Knap hoor! We voelen ons allemaal steeds beter in de klas. Op naar een top jaar! 

Met vriendelijke groet, 

Karen Hopmans 

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

Groep 3-4, 

Wat een vliegende start. En wat een hitte. De eerste twee weken zitten er al weer op. En 

wat doen ze het goed! We zijn volop aan het kennismaken. Met elkaar, met de leerstof en 

met de werkwijze in de klas. Misschien wennen aan een nieuwe manier van werken. Op 9 

september hebben de groepen 3 en 4 een informatieavond. Ik nodig u van harte uit. Op 



deze avond leg ik uit hoe we in de klas werken en wat we dit jaar gaan doen. In de 

Dukendonckers vertel ik vaak waar we zo al mee bezig zijn in de klas en wat u thuis kunt 

doen. Ik werk graag samen. Ik wijs graag op de app van SocialSchools. Hierin staan alle 

belangrijke data. Houd ze goed in de gaten. Ik noem ze niet in de Dukendonckers. Dat zijn 

dus ook de data voor bijvoorbeeld dukendonckpodium, schooluitjes enz. Deze staan in de 

schoolagenda en ik herhaal ze hier niet. 

Voor nu houd ik het toch even praktisch: 

 Gymnastiek hebben we op maandag en donderdag. Het is dan veilig (en handig) als 
de kinderen GEEN sieraden aan/om hebben en makkelijke kleding dragen. 
Oorknopjes worden toegestaan. Gymspullen (schoenen en shirt) zijn ook nodig om 
de les te kunnen volgen. (Denk aan de naam in/op de kleding of tas) 

 In de ochtend krijgen de kinderen 10 minuten de tijd voor het fruithapje. Het is 
handig (en duurzaam) als u een bakje en beker meegeeft. Met naam! Zet ook de 
naam op het fruit of doe het in dat bakje. Vaak raken de kinderen fruit kwijt… ze 
denken dat ze een mandarijn hebben i.p.v. een banaan. 

 De kinderen leren dat als ze de klas in komen, ze direct aan het werk moeten. 
“Binnen is beginnen”. Er wordt dan gefluisterd. Het is fijn als de ouders dan ook 
fluisteren. Rust in de klas is belangrijk.  

 Gevonden voorwerpen (appels, flesjes, bakjes, schoentjes enz.) leg ik eerst enkele 
dagen in de gang op de groene tafel. Daarna doe ik ze vaak weg of hang ze in de gang 
bij de gevonden voorwerpen. 

 We merken dat de schoolbel niet helemaal met zijn tijd meegaat. We beginnen de 
dag om 8:45 en de middag om 13:00. De bel is vaak iets later. Lastig. Maar zorg dat 
de kinderen om 8:45 en om 13:00 in de klas zitten. Op het digibord ziet u vaak de 
juiste tijd. Iets voordat we beginnen “tingel” ik vaak; het teken dat we bijna gaan 
beginnen. (Veel kinderen zijn dan al bezig.) De buitendeuren gaan ook dicht. U kunt 
dan alleen door de hoofdingang naar binnen. Dit is vanwege de veiligheid in de 
school. 

 Op de informatieavond vertel ik hoe ik jullie hulp kan gebruiken. Ook in de klas! Ik 
zoek bijvoorbeeld ouders die 1 of meerdere ochtenden in de klas kunnen helpen. Op 
9 september meer hierover. 

Tot zover de eerste Dukendoncker. Er zullen er veel meer volgen. Met meer inhoudelijke 

informatie. Voor nu is dit voldoende. De rest volgt op 9 september. (En houd de 

schoolagenda in de gaten!) 

Elo Andringa 

 
 
 
 
 
 
 



Groep 4 
De eerste weken zitten er al weer op! Een groep met nieuwe 
leerlingen, methodes en een juf en meester. Op de dinsdagen zal 
meester Dick voor de groep staan en de overige dagen staat juf 
Anouk er.  
De groepsdynamiek is al erg goed, met dank aan de leerlingen en 
vorige leerkracht. In groep 4 zitten twee nieuwe leerlingen, zij doen 
groep 4 een jaartje over. Zij worden door de groep goed opgenomen 
en maken al vriendjes en vriendinnetjes. Om de positiviteit te 
behouden hebben we de aankomende de tijd ‘het schriftje van de dag’. Het kind dat het 
mooiste schrijft komt op het standaard te staan   
 
Informatie vakken 
In groep 4 is het hard werken. De basis die de kinderen hebben gelegd in groep 3, wordt 
met grote sprongen uitgebreid. 
Het lezen zal in groep 4 een stuk vlotter gaan dan in groep 3. De kinderen gaan aan de slag 
met de nieuwe methode estafette. Met deze methode gaat het leestempo een steeds 
belangrijker rol spelen. Naast dat de kinderen veel op school lezen, is ook belangrijk om 
thuis het lezen te stimuleren.  
 
Letters leren was in groep 3 al ingewikkeld genoeg, dus was het prima om alles volgens 
uitspraak op te schrijven. In groep 4 leren de kinderen echt spellen met het nieuwe vak 
spelling. Zij leren dat een woord met een      
‘g’- klank bijvoorbeeld ook met ‘ch’ geschreven kan worden. 
 
Naast het lezen en spelling worden in groep 4 tijdens het vak rekenen de tafels 
aangeboden. De kinderen leren in dit jaar      de tafels 1 t/m 5 en 10. De kinderen kunnen 
een tafeldiploma verdienen door aan de juf/meester te laten zien één 
of meerdere tafels uit het hoofd te kunnen opzeggen. Elke dag start 
groep 4 met leuke tafelspelletjes om de tafels te automatiseren. Het is 
ook belangrijk om thuis te oefenen met de tafels. Hierover volgt meer 
informatie tijdens de informatieavond.  
 
Tot slot zal in groep 4 aandacht zijn voor de hoofdletters. De kinderen 
zijn aan de slag gegaan met de hoofdletter N/M en dit kunnen ze al erg 
goed! 
 
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.  
 
Uitje 



Op donderdag 19 september gaat de hele school op uitje naar het Orientalis. De kinderen 
maken daar kennis met de wereld van het Jodendom, Christendom en de Islam. Verdere 
informatie volgt nog hierover! 
 
Data vrije vrijdagen 
27 september, 8 november, 6 december, 24 januari, 14 februari, 20 maart en 29 mei. 
Overige belangrijke data komen op het raam naast de ingang van de klas te hangen.  
 
Door de energieke, leergierige en enthousiaste kinderen van groep 4, gaan we er samen een 

top jaar van maken! 
Groet, Dick & Anouk 
         ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Groep 5 

Uw kinderen gaan inmiddels alweer 2 weken naar school. De meesten zijn gewend aan het 
ritme en aan het feit dat niet een juf, maar een meester hun schooljaar startte. De eerste 2 
weken is er in de groep goed ingezet op sociale omgang en het creëren van een wij-gevoel.  
Naast schoolregels die er altijd al waren, hebben de kinderen zelf groepsafspraken 
gemaakt. Ook zijn er lessen geweest over verantwoordelijkheid en over verschillen tussen 
elkaar en dat een ieder mag zijn wie hij/zij is. We hebben geprobeerd elkaar nóg beter te 
leren kennen en er gaat een gouden kabouter rond in de groep. De leerling die deze 
kabouter heeft probeert tijdens de gehele dag complimentjes en opstekers aan klasgenoten 
te geven. De groep moet aan het einde van de dag raden wie de gouden kabouter had. De 
“Zo willen wij het in onze groep”-poster is inmiddels gewijzigd in een “Zo DOEN wij het in 
onze groep”-poster. Iedereen heeft middels een ‘handtekening’ laten weten, dat hij/zij 
achter de gemaakte afspraken op de poster staat.  
 

 
 



Juf Charona is de eigenlijke leerkracht van deze groep. Wanneer juf Charona haar taken 
weer wat meer zal gaan oppakken, zal meester Edwin wat meer naar de achtergrond 
verdwijnen. Wel blijft hij nog even stand-by. Dat kan dan zijn in de vorm van kleinere 
groepjes ondersteunen of bijvoorbeeld door hulp te bieden in andere groepen, mocht daar 
vraag naar zijn. 
 
Bij de opening van het schooljaar heeft u al kunnen vernemen dat de Dukendonck 
inmiddels 25 jaar  bestaat. Op donderdag 19 september vieren we dat in eerste instantie 
met een bezoek aan Oriëntalis. Meer informatie hierover volgt nog. 
 
Gym hebben onze kinderen hebben op maandag van 09.45 tot 10.30 en op donderdag van 
11:15 tot 12.00 gym. Kijkt u nog even of uw kind zijn/haar schoenen nog goed past? Ook 
gaan de kinderen vanaf 2 september tijdens de gym enkele judolessen ontvangen. Deze 
worden verzorgd door Maurice van Orth, van judoschool Tomoda Nijmegen. De kinderen 
hebben hier in de klas intussen al enige info over ontvangen. Voor de juiste judokleding zal 
worden gezorgd; toch dienen zij wel een eigen broekje en shirtje mee te nemen. 
Gymschoenen zijn niet nodig; judo is op blote voeten. 
 
Op dinsdag 10 september starten de muzieklessen vanuit de Lindenberg weer. Wij hebben 
er zin in!  
 
De kinderen gaan binnenkort de woorden van Nieuwsbegrip mee naar huis krijgen. Het is 
de bedoeling dat de kinderen zelf deze woorden thuis gaan oefenen tot we een toets 
hebben. Na 6 weken volgt er namelijk een woordenschattoets.   
Ze krijgen verder ook (een week voor de toets) samenvattingen mee van de zaakvakken 
aardrijkskunde, natuur en geschiedenis. Het is de bedoeling dat ook dit thuis wordt geleerd. 
Uiteraard zijn de lessen dan in de groep ook al aan de orde geweest. Op het whiteboard 
buiten de klas kunt u terugvinden wanneer de toets is.  
 
Soms vraagt communicatie om korte lijntjes. Social Schools is daarbij ontzettend handig. De 
leerkracht kan u desnoods ’s ochtends nog ergens aan helpen herinneren. Het is dus van 
belang dat u de app goed in de gaten houdt en uw mailadres up-to-date!  
 
De informatieavond staat voor groep 5 dit jaar gepland op woensdag 11 september om 
19.30 uur. De nodige informatie m.b.t. dit schooljaar zal voorbij komen en u wordt 
natuurlijk in de gelegenheid gesteld zelf ook uw vragen te stellen. We zouden het dan ook 
zeer op prijs stellen wanneer u allen daarbij aanwezig bent.  
 
Groetjes, Charona en Edwin  



Groep 5 / 6: 
 
De vakantie zit er weer op! Het is even wennen, twee nieuwe leerkrachten en ook nog 
nieuwe klasgenoten. Er hangt een goede sfeer in de groep en er wordt hard gewerkt. 
Voor de kinderen van groep 5 is het werken met de tablets nieuw, ze zijn erg enthousiast. 
 
Maandag 9 september is de eerste geschiedenistoets. De kinderen hebben een 
samenvatting en een begrippenlijst meegekregen. 
 
met vriendelijke groetjes, 
John Frinsel en Marisa van der 
Donk  
 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 6 

We zijn alweer een aantal weken bezig. Het was wel weer even wennen.  Vooral het gezellig 
kletsen tussendoor moesten we aan werken.  
Nu gaat het al een heel stuk beter. Knap hoor hoe snel de kinderen dit oppakken.  
 
Gym: 
De kinderen hebben op maandag van 09.00 tot 09.45 en op woensdag van 09.45 tot 10.30 
gym. Denkt u aan het tijdig controleren van de schoenen?  
 
Feest: 
U heef het waarschijnlijk al mee gekregen. Onze school bestaat 25 jaar. Om dat te vieren 
gaan we op donderdag 19 september met de hele school naar Oriëntalis. U krijgt hier nog 
meer informatie over.  
 
Uitje: 
Op dinsdag 24 september gaan we met de klas naar de Warmoes in Lent. We hebben daar 
een excursie over de natuur. We worden om 10 uur verwacht en het duurt tot 11.30. We 
zullen weer op tijd terug zijn.  
Wie zou er graag willen rijden? Ik heb een inschrijflijst via social schools gemaakt.  
 



Huiswerk: 
De kinderen krijgen weer de woordjes mee van nieuwsbegrip.  Het is de bedoeling dat de 
kinderen zelf de woordjes bijhouden van 6 weken tot we een toets hebben.  
 
En ze krijgen natuurlijk samenvattingen mee van de vakken aardrijkskunde, natuur en 
geschiedenis. Topografie krijgen de kinderen al aan het begin van het thema mee. De rest 
volgt een week voor de toets. 
 
Social schools: 
Ik zet altijd alles in social schools. U kunt het hierin vinden als er een andere leerkracht voor 
de klas staat, wanneer de toetsen zijn en evt. lijstjes om te rijden. Het is dus belangrijk dat u 
de gegevens up to date houdt.  
 
Infoavonden: 
Op  woensdag 11 september om 19.30uur hebben we met de groepen 5 en 6 weer een 
informatieavond. Graag willen we u hier voor uitnodigen. Het zou heel fijn als u komt, want 
u heeft dan de gelegenheid om vragen te stellen over dit schooljaar, u krijgt te horen wat 
de kinderen allemaal gaan leren en we leren elkaar iets beter kennen.  
 
Groetjes Wieneke  
                                        -------------------------------------------------------------- 

Groep 7 

De zomervakantie is weer voorbij en het werken in groep 7 is begonnen. Het is een 

belangrijk jaar vanwege het fietsexamen, de entreetoets en natuurlijk uiteindelijk het 

voorlopig advies voor de middelbare school! De kinderen zijn enthousiast begonnen en de 

eerste weken hebben we hard gewerkt aan de nieuwe leerstof van groep 7! We hebben nu 

al veel geleerd en mijn complimenten gaan dan ook uit naar de betrokkenheid en het 

enthousiasme van alle kinderen! 

Naast de nieuwe leerstof zijn we ook begonnen met groepsactiviteiten die de groepssfeer 

ten goede komt. Zo hebben wij samen klassenregels en afspraken bedacht waaraan ieder 

kind en volwassenen zich aan moet houden als ze bij ons in de groep zijn en hebben we 

geleerd om over toekomstdromen en complimenten na te denken. Dit laatste doen wij 

door middel van het geluksspel! 

De regels en afspraken over hoe wij het doen in de klas zijn als volgt: 

- We hebben respect voor elkaar 
- We concentreren ons op ons eigen werk 
- In onze klas doet iedereen mee 
- We gaan voorzichtig met elkaars spullen om 
- We luisteren naar elkaar 
- In onze klas is positief zijn en humor heel belangrijk 

 



Doordat we samen deze afspraken hanteren hebben we er een leuke start van kunnen 

maken, waarbij we zelfs tijd over hadden voor leerzame spelletjes zoals over de tafels 

rennen om keersommen te oefenen, a la Mees Kees, en levend memorie. 

De kinderen krijgen vanaf de derde schoolweek ook huiswerk mee. Dit zal voornamelijk 

maakhuiswerk zijn over onder andere rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen. Daarnaast 

krijgen de kinderen ook leerhuiswerk voor Aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & 

techniek. Dit zal ik t.z.t. ook met jullie communiceren via Social Schools.  

De kinderen hebben gymles op maandag (van 10.30 – 11.15) en op donderdag (van 14.30 – 

15.15) van Meneer Chimo. Het verzoek hierbij is om even de gymschoenen van uw kind te 

controleren. Bij sommige kinderen waren deze namelijk te klein geworden. 

Gezien ik fulltime werk, zullen er een aantal dagen zijn waarop ik niet in de klas aanwezig 

ben. Dit zal ik tijdig met de kinderen delen zodat zij weten wanneer er een andere juf of 

meester voor de groep staat. Hierbij gaat het om 14 vrijdagen gedurende dit schooljaar. 

Waarvan de eerste dag afgelopen vrijdag (30 augustus) is geweest. 

Samen met de groep gaan wij er een fantastisch jaar van maken, mochten er nog vragen 

zijn dan kunnen jullie altijd na school even langskomen of mij een mailtje sturen.  

Groetjes aan alle ouders, ook namens de kinderen van groep 7 

Charis Tsafaridis 

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

Groep 7/8 

We zijn dit schooljaar goed begonnen. Het is voor ons allemaal even wennen. We hebben 

een nieuwe klas maar we leren elkaar steeds beter kennen. Dit heeft ook even tijd nodig 

maar ik heb er alle vertrouwen in dat het helemaal goed gaat komen.  

Lisa en ik hebben een goed gevoel bij de start die we met elkaar gemaakt hebben. We 

merken dat er keihard gewerkt wordt en dat zien we ook. We willen alle kinderen een groot 

compliment geven.  

Deze week gaan we starten met het huiswerk. We plannen de boekbesprekingen en we 

gaan een schema maken voor het voorlezen in de LIZ-klas.  

Woensdag 3 september komt Anita van Bieb op school in de klas om te vertellen over de 

bieb en het belang van lezen. Lezen is erg belangrijk, ook heel fijn als de kinderen thuis veel 

lezen. 

Dinsdag 10 september is de ouderavond voor ouders van kinderen in groep 7. Heel 

belangrijk om aanwezig te zijn want er wordt dan veel informatie gegeven over dit 

schooljaar. De informatieavond voor ouders van kinderen uit groep 8 is maandag 16 

september. Ouders van kinderen uit groep 7 die interesse hebben in voorlichting over het 

middelbaar onderwijs zijn ook welkom. Beide avonden starten om 19.30 uur.  

Donderdag 19 september is het schooluitje naar museum Orientalis. Die dag hebben we 



een continurooster. Meer informatie volgt nog via Social Schools. Wel zoeken we twee 

hulpouders. Als u zich wilt opgeven spreek ons dan even aan. 

In de week van 23 september is de kinderpostzegel actie voor kinderen uit groep 7. 

Hierover krijgen de kinderen nog meer informatie.  

Lisa en Freek 

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

Groep 8 

Het lijkt wel of de vakantieweken korter duren dan werkweken! Het is natuurlijk niet waar, 

maar gevoelsmatig is het voor veel mensen wel zo. We zijn dus weer begonnen en de 

kinderen hebben laten merken dat ze weer terug zijn. Een groep 8 die er wel voor wil gaan 

en dat geldt ook voor de leerkrachten. Hopelijk komt iedereen straks op de goede plek in 

het voortgezet onderwijs en met hulp van de ouders en de school zal dat volgens mij dik in 

orde komen. 

Deze week krijgen de kinderen voor de eerste keer huiswerk mee. Kijkt u even mee of uw 

kind in staat is om een goede planning te maken. 

Op maandag 16 september is er een informatieavond voor de ouders van groep 8 over de 

structuur in het voortgezet onderwijs en de Eindtoets voor het basisonderwijs. Ook nemen 

we nog wat andere zaken door die specifiek bij groep 8 horen. Verder zou ik graag willen 

weten welke ouders mij dit jaar zouden willen helpen als klassenouder. Denkt u er alvast 

even over na. Ouders van groep 8 zijn van harte uitgenodigd en ook belangstellende ouders 

uit groep 7 zijn natuurlijk welkom. De avond begint om 19.30 uur. 

Op donderdag 19 september brengen we met de hele school een bezoek aan Oriëntalis. 

Verdere informatie over deze excursie zult u van de werkgroep krijgen die deze activiteit 

organiseert. 

Afsluitend wens ik iedereen een leuk en succesvol schooljaar toe. 

 

Groetjes Wim en John 

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

HELP HELP HELP HELP HELP HELP HELP HELP HELP HELP HELP HELP HELP HELP HELP HELP 

Onze B.O.S. (Bibliotheek Op School) is dringend!!!!!!! op zoek naar vrijwilligers die ons 

kunnen  

ondersteunen tijdens het uitlenen van de boeken. Wie oh wie zou ons daarmee kunnen 

helpen?  

Vooral op de maandagmiddag (van 13 u – 15u) hebben we uw hulp hard nodig!  

U kunt uw naam doorgeven aan Wendy (leerkracht groep 1-2b, de vlinderklas)  



 

Peutergroep Dukendonck .                               

Na goed te zijn uitgerust in een heerlijke, zonnige,  vakantie zijn we weer vol goede moed 
en heel veel zin begonnen . Wij zijn het nieuwe schooljaar gestart met twee groepen 
waarin, gelukkig nog wel bekende gezichten te vinden zijn maar waar ook weer een aantal 
nieuwe kinderen begonnen zijn..  
van harte welkom bij ons; Misgana, Firdaus, Ziedaan, Jenna, Daan en Ariana. 

We hebben de eerste week allemaal vakantieverhalen met elkaar gedeeld; er is veel 
gezwommen, gespeelt en naar dieren gekeken. 

Nu zijn we begonnen met een nieuw thema: “Ik en mijn familie”  
De kinderen leren wie er allemaal bij je familie horen en hoe 
je die dan noemt: Papa, Mama, broer, zus, oma, opa, neefjes, 

nichtjes ,oom en tantes.    
We maken een 
knutselwerkje van ieders 
huis en wie wonen daar 
dan in. 
We zingen liedjes over bv: “ 
opa bakkebaard” en “ in 
holland staat een huis” en we lezen allemaal leuke 

boekjes .                          

Karin, Anita, Kimberly, Iris en Rita.. team pgr Dukendonck                 

 
Activiteitenplein Dukendonck   Speel-leerkamer  
Speel-leerkamer  
   
Welkom terug allemaal! 
 
Wij hopen dat jullie een  fijne vakantie hebben gehad en weer fijn de eerste weken gestart 
zijn. 
Onze activiteiten starten weer (of zijn inmiddels al gestart) en wij hebben weer zin in een 
nieuw jaar. 
Wij hopen jullie ook? 
  
Nieuw Thema  
  

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj1y_W8k6jkAhXB26QKHZPyBoEQjRx6BAgBEAQ&url=https://denhelderactueel.nl/2018/10/hoe-zetten-we-vrijwilligers-in-het-zonnetje/&psig=AOvVaw3bnMdQ6IXTpOxgyQuBdBIC&ust=1567170569795005


Dit jaar gaan wij met de Speelleerkamer aan de slag met nieuwe thema’s. 
Het eerste thema van dit jaar is: “Een reis rond de wereld”.  Deze 6 weken gaan wij iedere 
week een hapje maken uit een ander land. Aan het einde mogen de ouders deze hapjes 
komen proeven. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schakelclub:  
  
We zijn weer begonnen. Op dinsdag 3 en dinsdag 10 september starten we met een 
vrijblijvende  open inloop voor iedereen uit groep 7 & 8 die mee wil doen. Deze duurt van 
15.30 tot 17.00. je kan er o.a. ,  Gamen (fifa, virtual reality Just  Dance), poolen, , de DJ-set,  
spelletjes en een hapje en een drankje. 
Wij hopen jullie dan te zien.  
 
 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 en donderdag.  
 
Speel-leerkamer:  024-3447844  
Iris van Veen:     06-20335849   
Karin Hendriks:  06-20058133  
Luis Garcia:         06-41459217  
  
 
Kidsloop in het Staddijkpark. 
 
Evenals in de vorige 2 jaren organiseert de Nijmeegse Roadrunnersclub MIEP (met 
inspanning en plezier) op zondag 6 oktober  een loop voor kinderen van de basisscholen in 
Dukenburg . 
De jeugdloop is een onderdeel van de traditionele Staddijkloop. De jeugdloop is ongeveer 
1km en hierbij wordt gebruik gemaakt van elektronische tijdwaarneming. 
Tevens is er een beloning voor de school met de meeste lopers. Het aanmelden kan alleen 
via voorinschrijving. 
De start voor de kinderen is om 10 uur en de kosten zijn € 2 
De loop gaat rond een vijver in het mooie stadspark “Het Staddijk”. 



 
De start en de finish zijn bij trainingscentrum, Staddijk zuid 41 , 6537 TW Nijmegen 
 
Inschrijven moet voor 5 oktober via de website www.mieproadrunners.nl. 
 
Tevens is er ook een loop van 5 en 10 km voor volwassenen. 
 

 
 
 
 
 

 

 

http://www.mieproadrunners.nl/

