
 Respect voor elkaar, samenwerken, Veiligheid en rust, Verantwoordelijk zijn  

Agenda 

 
       

         - januari -  
 
22: Gr 1/4 vrij 

        - februari -  
 
5:    Gr 1/4 vrij 
9:    Studiedag, kinderen vrij 
12: Carnaval continurooster 
       (08.45u—14.00u) 

 

Tolhuis 4355, 6537 PR Nijmegen  
024 344 3613, directie.dukendonck@conexus.nu 

Brede school de Dukendonck     2020-2021. 3 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Wie had aan het begin van 2020 kunnen bedenken wat dit jaar ons allemaal zou brengen. Een pandemie, een  
lockdown, de school gesloten, (online) thuisonderwijs en telefonische rapportgesprekken, geen ouders de school in  en 
activiteiten die niet mochten doorgaan. Helaas staan we aan het begin van een nieuwe lockdown, zo net voor de  
kerstvakantie. Vanaf 4 januari gaan we wederom starten met thuisonderwijs.  

We hebben als team tijdens de vorige lockdown veel geleerd over hoe we het anders moesten gaan doen, maar ook 
welke plaats onze school inneemt in onze maatschappij. Een plaats om te leren, maar ook om te zijn. Voor kinderen is 
het erg belangrijk om leeftijdgenoten te ontmoeten. Het voordeel is dat we de kennis die we tijdens de vorige lockdown 
hebben opgedaan, nu kunnen gebruiken om in het nieuwe jaar goed te starten met het thuisonderwijs. 

In het jaar 2021 hoop ik u als ouder weer te mogen ontmoeten in de school. We missen het contact en de korte lijnen. 
Zoals we nu moeten communiceren, is niet wat past bij de Dukendonck. Elkaar echt zien en spreken, er samen voor 
de kinderen zijn, dat is wat hoort bij de Dukendonck. Dat wens ik dan ook voor iedereen die betrokken is bij de  
Dukendonck voor het nieuwe jaar. Daarnaast wens ik iedereen fijne Kerstdagen en een gezond, gelukkig en mooi 
2021. 

Namens het brede schoolteam, 

Roland Leenhouwers 
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Even voorstellen: 

Graag wil ik even de ruimte pakken om mezelf voor te stellen! 
Mijn naam is Niels Goezinne en per maart van dit jaar ben ik 
de opvolger van Nicole Stams als Brede School Coördinator 
op De Dukendonck. Daarnaast ben ik ook Jongerenwerker in 
Nijmegen Zuid.  

Wat ik doe als Brede School Coördinator? Het is aan mij om 
mee te denken in de doorontwikkeling van de Brede School. 
Daarbij is de verbinding met ouders en buurtbewoners erg 
belangrijk. Graag willen wij dat de Brede School een centraal 
punt in de wijk is, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en 
we met z’n allen staan voor de ontwikkeling van de jeugd in 
de wijk Tolhuis. Dit doen wij in samenwerking met vele partij-
en. Denk daarbij aan initiatieven als de Buurthuiskamer of 
professionals zoals de opbouwwerker en de wijkagent in de 
wijk.  

In deze tijden van Corona, is het onverstandig en onmogelijk 
om in te zetten op het ontmoeten van elkaar. Dat betekent dat 
we creatief moeten zijn en ook jullie ideeën worden zeer op 
prijs gesteld. Hopelijk maken we snel kennis en voor nu wens 
ik jullie allemaal alvast fijne feestdagen en een goede jaarwis-
seling!  

                                                                   Groetjes Niels 

Brede school mededelingen 

Hallo allemaal, 
 
Op de BSO zijn we druk bezig met de voorbereidingen van het programma voor 
de kerstvakantie. We hebben verschillende activiteiten op de planning staan. Ook 
hebben we afgelopen woensdag de BSO versierd. Zo komen we al helemaal in 
de feeststemming. De kinderen zijn druk aan het knutselen in kerstthema.  
Wij willen iedereen alvast fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar wensen. 
 
Feestelijke groetjes,  
Team BSO Dukendonck: Kimberly, Iris, Daphne, Neve, Anita, Amber & Jada  
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Wat hebben we een leuk Sinterklaasfeest gehad. 
De kinderen hebben genoten van het verkleden, het inpakken van cadeautjes, het  
knutselen van mooie werkstukken en het oefenen van de Pietengym. 
Toen De Sint dan ook nog even langs kwam was voor de meeste kinderen het feest  
helemaal Top. Ze gaven hem een high-five en gingen met hem op de foto.  
De kinderen die het allemaal een beetje spannend vonden konden alles van een afstand 
bekijken of gewoon lekker hun eigen gang gaan en doen of hij er niet was.  

Peutergroep De Dukendonck 

We moeten  de kerstviering dit jaar ook zonder ouders doen. Dat vinden we erg jammer maar we gaan er 
voor de kinderen 2 leuke ochtenden van maken. 
We gaan donderdag naar de basisschool om naar een optreden van een paar van de groepen daar te kijken 
en we zullen zelf ook een spetterend optreden verzorgen. De ouders moeten het jammer genoeg doen met 
de foto’s die we zullen maken, maar misschien wil uw kind het lied dat we gaan zingen ook nog wel privé aan 
jullie laten horen.  

 
 
En inmiddels hebben we in de groepen de kerst-
boom al weer staan.  
En in de gang staat een prachtige haard die ouders 
voor ons gemaakt hebben. Echt super!  

Wij wensen iedereen een hele fijne Kerst, binnen de mogelijkheden die we nu hebben en 
een goede jaarwisseling richting het jaar 2021, dat hopelijk een jaar wordt waarin we  
elkaar weer de hand mogen schudden, u weer binnen mogen ontvangen, onze geliefden 
weer mogen knuffelen…..  kortom terug naar Gewoon !  
 

                      Team Dukendonck;  Karin, Kimberly, Anita, Anne Mare en Rita                                               
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Tussen schoolse opvang 
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 Hallo allemaal, 

de laatste Dukendoncker vanuit  
de Speel-leerkamer uit 2020. 

Wij wensen iedereen alvast een gelukkig, 
gezond en goed 2021 ! 

 
Hierbij nog even wat foto’s van het  

afgelopen blok “De Ontdekkers” en de 
“(W)onderwaterwereld”. 

 
                 Tot in 2021!  

Speelleerkamer en de Lizklas 

Namens alle kinderen en juffen van de Lizklas wensen we jullie hele fijne  
kerstdagen en het allerbeste voor 2021. We hopen in het nieuwe jaar weer op veel 
mooie samenspeelmomenten. 

Geniet van de kerstvakantie!                                                  Groetjes De Lizklas  
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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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Wat leuk dat wij nu aan de beurt zijn om 

een stukje te schrijven in de Dukendoncker! 

Vooral omdat dit ‘de kersteditie’ is en wij 

dus  het jaar mogen afsluiten met mooie, 

lieve foto’s, woorden en wensen.  

Natuurlijk knutselen we ook over de 
kerst.  Met stroken een kerstboom ma-
ken, dat was meten geblazen. Want een 
kerstboom is onderaan breed en boven-

Groep 1-2A   

Wat is kerst nou eigenlijk? Samen hebben 
we een woordweb gemaakt, met allerlei 
woorden die volgens ons bij kerst horen. 

We wensen ieder-
een fijne feestdagen, 
juist nu we ze anders 

moeten vieren dan 
we gewend zijn! Ho-
pelijk wordt 2021 een 
ander jaar, met voor-
al veel gezondheid.  
En hopelijk mogen 
wij jullie (ouders) 

weer snel verwelko-
men in onze gezelli-

ge klas! 

Groetjes van de lie-
veheersbeestjes 

Ons pannenkoekenrestaurant is 
omgetoverd tot een wat sjieker 
restaurant, waar we mogen ko-
men voor een kerstdiner. Maar 
eerst kleden we ons natuurlijk 
feestelijk aan in de huishoek. In 
de huishoek  maken we het extra 
gezellig,  we hebben daar zelfs 
kerstbomen die we mogen versie-
ren. 
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De afgelopen weken hebben wij één keer in de week dramalessen gehad van Marly vanuit de 
Lindenberg. Tijdens deze lessen krijgen de kinderen oefeningen over hoe ze moeten  
bewegen met hun lijf en leren ze verschillende zaken uitbeelden. Er was bijvoorbeeld een les 
waarbij ze moesten bewegen met een poetsdoekje op de muziek. Hierbij zag je goed dat de 
kinderen anders bewegen op sierlijke muziek, dan op muziek met een ritme. Ook leerde ze 
hierbij een dansje waarbij de positie ten opzichte van het doekje erg belangrijk was. Sta je 
voor, achter, naast of op het doekje? 
Een andere les hebben ze bijvoorbeeld oefeningen gedaan waarbij ze verschillende beroepen 
moesten uitbeelden. Mooi om te zien wat kinderen bedenken bij een beroep. Sommige  
kinderen moesten best even over hun schaamte heen, maar uiteindelijk deed iedereen mee! 
  
We zijn begonnen met het thema sinterklaas, want de goedheiligman is weer in het land!  
Deze week hebben de kinderen een Dukendonck atelier gehad in het thema ‘Sinterwinter’. 
Hierbij mochten zij uit drie activiteiten kiezen waarbij zij creatief bezig gingen met het  
thema. Ze konden een pietenmobiel knutselen van papier, een wintermutsje maken van wol 
of een pietenhuis maken. Aan het pietenhuis zijn meerdere klassen in de school aan het 
werk, dus we hopen uiteindelijk een groot pietenhuis te kunnen maken in de aula. Ik ben 
benieuwd naar de resultaten volgende week! 
  
Groetjes, groep 4 

Groep 4 
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Kerst 

We zijn helemaal in de kerstsfeer. Tij-

dens het atelier hebben we kerstdraai-

ers gemaakt voor op de verwarming. 

De klas is mooi versierd.  

Groep 7/8 

Wij wensen iedereen een gezond, leer-
zaam en gelukkig nieuwjaar! Geniet sa-

men van de kerstvakantie!  

Sinterklaas 

Vrijdag 4 december hebben we Sin-

terklaas gevierd in de klas. Dit jaar 

hebben we het dobbelspel gedaan. 

Het was een gezellige dag.  Sinter-

klaas kwam ook nog even op be-

zoek in onze groep! 
Wist je dat…. 

• Wij groep 7/8 zijn met 25 kinderen? 

• Meneer Freek en meneer Wim voor de 
klas staan? 

• Juffrouw Daphne op maandag stage loopt 
in onze groep? 

• Wij in groep 7/8 al Engels leren? 

• Wij in 2021 drama les krijgen van juf  
Marly? 

• Wij handvaardigheid les hebben gehad 
van juf Lotte? 

• We keihard werken en dat het steeds  
beter gaat? 

• Het belangrijk is om thuis te lezen en je 
ook op Snappet kan werken thuis? 


