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Beste ouders, verzorgers, 

We zijn alweer 8 weken onderweg 
in het nieuwe schooljaar. Wat gaat 
de tijd snel! En wat zijn we fijn 
gestart met elkaar. Als nieuwe 
directeur ben ik fijn ontvangen 
door de leerkrachten en andere 
medewerkers van de school, door 
de leerlingen en ook door u. Ik 
voel me hier al echt thuis! 

We zijn op school met leuke 
ontwikkelingen bezig. De rode 
draad door al deze ontwikkelingen 
is taal. Bij de kleuters wordt per 
thema gekeken welke moeilijke 
woorden er aangeboden worden 
en welke verhalen daar dan bij 
passen. Door vaker hetzelfde 
verhaal voor te lezen, er over te 
praten met de kinderen, ze vragen 
te stellen over de tekst, onthouden 
de kinderen de moeilijkere 
woorden beter. 

Voor de groepen 3 tot 8 wordt er 
gekeken hoe we de vakken 
begrijpend lezen, wereldoriëntatie 
(biologie, geschiedenis en 
aardrijkskunde) en een aantal 
onderdelen van taal kunnen 
integreren tot 1 vak. Er wordt dan 
gewerkt vanuit 1 thema. Dit zorgt 
ervoor dat de kinderen meer 
gemotiveerd zijn, beter betrokken 
en daardoor het beter onthouden. 
En dat is wat we willen! 

Met vriendelijke groet,  
Ilse Potjewijd 

 

Agenda  
 
24—28 oktober 
Herfstvakantie 

 

Vrijdag 11 november 
Groep 1/2 vrij 

 

Dinsdag 15 november 
Studiedag, alle leerlingen vrij 

 

Maandag 5 december 
Sinterklaasviering 
continurooster tot 14.00 uur 

 

Dinsdag 6 december 
kinderen om 09.30 uur op 
school. 
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Boekenkast: 
We zijn met de groep 6b een wedstrijd 
aangegaan wie er de meeste boeken 
leest. Om te laten zien hoe ver we al zijn, 
hebben we een boekenkast in de klas. 
Elke keer als de kinderen een boek  
uit hebben, mogen ze een kaft kleuren en 
het boek in de boekenkast ‘zetten’. We 
hebben onze eerste boekenkast al vol!  

Sinterklaas: 
We zijn er al helemaal klaar voor: Sinterklaas. 
Op 4 december spelen we met de klas een spel 
met een dobbelsteen waarbij je cadeautjes uit 
mag pakken, door moet geven maar ook bij  
elkaar af mag pakken. Altijd weer spannend met 
welke cadeautjes je uiteindelijk naar huis gaat.  
Daarnaast gaan we met meerdere klassen samen 
een pietenhuis ontwerpen. Wij maken in  
tweetallen een kamer voor in het pietenhuis.  
Bijvoorbeeld een inpakkamer, een badkamer of 
een stal voor het paard. Als alle klassen klaar 
zijn, maken we er een groot huis van op het  
podium.  

Groep 6a 

Champignons: 
Omdat we vanwege corona er niet echt op uit kunnen, hebben we de natuur maar in de klas  
gehaald. Bij ons groeien echte champignons. We hebben er zo goed voor gezorgd dat er uit de 
schimmels champignons groeien. Nu is het wachten tot we ze kunnen oogsten.  

Groetjes Groep 6a 
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In de zomervakantie 
hebben we leuke 
activiteiten gedaan 
waaronder een bezoek 
aan Jump-square.  

Beste ouders/verzorgers,  
 
Hierbij weer wat updates van Bindkracht10  
(Mohamed, Luis en Iris).  

Luis Garcia is sinds 
september 25 jaar in 
dienst bij Tandem/
Bindkracht10. Wij 
hebben zijn jubileum 
gevierd met een 
heerlijke taart van 
Maaike's Cupcakes 
(dank hiervoor).   Kinderwerk (Speel-leerkamer):  

De speel-leerkamer activiteiten zijn weer volop 
bezig. Het eerste blok ging over het reizen rond de 
wereld. De kinderen hebben hun eigen paspoorten 
gemaakt waarin ze de vlaggen van de landen die 
we bezocht hebben ingeplakt hebben. We hebben: 
sushi gerold, estafettes gedaan en  Spaanse 
quesadilla’s gemaakt en Spaanse woordjes geleerd. 
De kinderen kunnen nu hun naam en leeftijd in het 
Spaans zeggen “Me llamo = ik heet”. Het was een 
erg feestelijk blok.  

In de herfstvakantie hebben wij weer leuke 
activiteiten van het kinder- en jongerenwerk die we 
gaan doen. Houd hiervoor Social Schools in de 
gaten. 

Een week na de herfstvakantie start blok 2 van de 
Speel-leerkamer met als thema "Fantasia". Schrijf je 
op tijd in, de inschrijving loopt tot 21 oktober.  

Jongerenwerk: 

Woensdag 
Inloop: jongens: 10 tot 15 jaar van 17.00-
18.30 om de woensdag in het 
Activiteitenplein. Deze activiteiten worden 
georganiseerd door Luis en hiervoor is geen 
betaling of inschrijving nodig.  

Meidenclub: van 17.00-18.30 om de 
woensdag in het Activiteitenplein voor 
meiden uit groep 6/7/8 en 1e klas. Deze 
wordt georganiseerd door Iris. Betalen en 
inschrijven is hiervoor niet nodig. Wel 
toestemming van ouder(s).  Wanneer de 
inloop en de meidenclub starten laten wij via 
Social Schools weten. 

Elke woensdag van 19.00-20.00 is er 
zaalvoetbal in de sportzaal van Tolhuis voor 
jongens 15+ georganiseerd door Mohamed 
Ired.  

Donderdag: 

Op donderdag is de Schakelclub (voor groep 
7&8) weer van start tot aan de kerstvakantie.  
Na de kerstvakantie start er weer een nieuwe 
inschrijving. 

Vrijdag in de sportzaal van Tolhuis 
Zaalvoetbal: 15.30-16.30 voor jongens/meiden van groep 
7&8 
Zaalvoetbal: 16.30-18.00 voor jongens van 12 tot 15 jaar 
Basketbal: 18.00-19.30 jongens 15+ 

Zijn er ouders, jongeren of kinderen die andere 
activiteiten willen organiseren? Laat het ons dan weten. 
We denken graag met jullie mee. 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met: 
Luis (06-41459217) Mohamed (06-44957344)  
Iris (06-20335849) 
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Peutergroep Dukendonck: 
Op peutergroep Dukendonck zijn wij bezig 
met het thema Reuzen & Kabouters: we 
verkleden ons als echte kabouters en oefenen 
de Kabouterdans, we gaan het Kabouterpad 
lopen samen met de kleuters en in ons eigen 
Kabouterbos gaan we opzoek naar eikels, 
blaadjes, kastanjes etc om mee te spelen én 
te knutselen. Er staan nog veel meer leuke 
activiteiten op het programma in het thema 
herfst! 

 
Tijdens dit thema worden kinderen zich bewust wat groot en klein inhoud. Reuzen zijn groot en 
Kabouters zijn klein. We vergelijken dingen met elkaar, zoals blaadjes of voeten. Wat is groot en wat is 
klein?  

Stichting LIZ: 
We zijn weer gestart met een nieuw schooljaar en vanaf dit jaar zijn er 2 Liz klassen gevestigd in het 
AP gebouw in Tolhuis. Klas de Waterlelies en klas de Luchtballonnen. Dat betekend dat er wat meer 
kinderen een aansluitmoment hebben op school in een klas met leeftijd genootjes of op de 
peuterspeelzaal voor de kinderen onder de 4. 

Om even wat uitleg te geven aan u, hieronder een stukje van onze website. 

Stichting Liz is een dagbehandelingsgroep voor kinderen van 0 tot 12 jaar met een (meervoudige) 
beperking. In de Liz-klas wordt er veel individueel gewerkt aan de ontwikkeling van het kind. Een Liz-
kind sluit hiernaast eenmaal in de week aan bij een klas of groep passend bij zijn kalenderleeftijd. 
Een kind van Liz wordt tijdens een aansluitmoment altijd individueel begeleid door een begeleider 
van Liz. Verder zoeken we gedurende de schoolweek regelmatig contact door samen buiten spelen 
en jaar vieringen mee te doen. 

‘We zijn samen waar het kan en apart waar het nodig is!’ 

Dit is waar Stichting Liz naar streeft. Als kinderen al op jonge leeftijd ervaren dat er kinderen zijn die 
“anders” zijn, zullen ze later ook sneller iemand die “anders” is accepteren en streven we met elkaar 
naar een inclusieve samenleving. 

Dit is dus heel belangrijk en we zien na zoveel jaar ook dat het goed werkt. 2 kanten op. De kinderen 
van de Dukendonck zien de kinderen van Liz als kinderen die er ook bij horen. Kinderen van groep 7 
en 8 komen iedere week enthousiast voorlezen, we spelen op dinsdag altijd samen op het 
schoolplein van het AP gebouw met de KION en de kleuters en de kinderen van Liz komen nu alweer 
een aantal weken naar hun “eigen” klas op de grote school zoals sommige kinderen bij ons het 
noemen. Allemaal samen werken we dus aan inclusiviteit en dat doen we met heel veel plezier. 
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Beste ouder(s) en verzorger(s), 

De eerste periode in groep 3 zit erop en wat hebben we al veel geleerd! Wij kunnen al veel woorden en 

letters lezen. Het leukste vinden we rekenen, werkjes kiezen van het kiesbord en nog veel meer! 

Groep 3 

Kinderboekenweek 
 
Afgelopen anderhalve week was het de 
Kinderboekenweek. Het thema dit jaar was 
Gigagroen! Op de dag van de opening 
ontdekten we dat er twee dieren uit onze klas ’s 
nachts op pad waren gegaan. We zijn samen 
gaan speuren en vonden ze op het podium. We 
keken onze ogen uit wat daar allemaal te zien 
was. We werken deze weken met het thema ‘de 
Boswachter’. We hebben sporen van dieren 
gekoppeld aan de juiste dieren door goed naar 
de woorden te kijken. De juf leest voor uit Tim 
de kleine boswachter. Sommigen van ons 
zouden zelf ook wel boswachter willen zijn. 
Groep 6b en groep 7 hebben bij ons 
voorgelezen en samen met groep 7/8 lazen we 
onze boekjes. 

Dag en nacht 

In het verhaal van kern 2 gaat het over de dag dat 

de nacht niet kwam. Wij zijn erachter gekomen 
hoe dat nu eigenlijk zit. Hoe komt het dat het dag 
en nacht wordt? Dat komt doordat de aarde 
draait! Daardoor zien we de zon opkomen en 
ondergaan. Wij draaien eigenlijk naar de zon toe. 
Gek hè? 

Groetjes Groep 3, Juf Karen 
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De kop is eraf. We hebben een goede start 
gemaakt! 
De kinderen zijn inmiddels gewend en de 
herfstvakantie is alweer in aantocht! 
In de klas hebben we aan sociaal emotionele 
ontwikkeling gewerkt en hebben we 
groepsafspraken gemaakt over hoe we op 
een prettige manier met elkaar om kunnen 
gaan en er een leuk jaar van kunnen maken. 

 

Groep 5 

Inmiddels komt binnenkort de 
leerlingenraad van de school alweer voor 
de tweede keer bijeen. In de lln. raad zitten 
(vanuit onze groep) Zoë en Arya. Een 
aantal kinderen die graag in deze 
leerlingenraad wilden, hielden een 
voorbereid praatje voor de groep, waarna er 
een stemming volgde. Uiteindelijk ontvingen 
Arya en Zoë de meeste stemmen. 
  
Juf Anneke heeft onze groep inmiddels ook 
een aantal keren bezocht voor extra 
Handvaardigheidslessen. Daar zijn de 
kinderen bezig geweest met het maken van 
bewegende poppen, waarmee een 
schaduwspel kan worden gespeeld m.b.v. 
een lichtprojector en daarbij een zelf 
verzonnen verhaal. 

Groetjes groep 5, Meneer Edwin 

Verder was daar natuurlijk nog de Kinderboekenweek. 
Het thema was ‘Gi-Ga-Groen’. 
We hebben samen waterkers gekweekt in een echte 
eierdop, we hebben gekeken naar het werk van een 
boswachter en hoe dat nu precies zit bij jaarringen bij 

bomen, er zijn stoere leeuwen gemaakt van 
herfstbladeren en er is uiteraard veel gelezen! Drie 
tweetallen hebben ook nog voorgelezen bij de 
Lieveheersbeestjes, de Vlinders en de Kikkers. Er was 
zoveel animo voor het voorlezen dat we helaas hebben 
moeten loten wie er uiteindelijk mochten gaan. 


