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Beste ouders / verzorgers, 

 

De maand december is weer aangebroken en het jaar 2019 loopt ten einde. Het jaar is omgevlogen. Het 

was een intensief jaar voor het team, zeker ook door de  wisselingen op het personele vlak. Zo aan het 

einde van het jaar zijn er wederom twee collega’s die besloten hebben om De Dukendonck te verlaten en 

een nieuw pad te kiezen.  Ik begrijp heel goed dat dit voor de kinderen en u als ouder onzekerheid teweeg 

brengt. Als team proberen we deze wisselingen zo goed mogelijk op te vangen. Ik heb ik er alle vertrouwen 

in dat dat lukt. Op het moment dat collega’s zo lang verbonden zijn aan De Dukendonck en dan de keuze 

maken om een nieuwe uitdaging aan te gaan, dan is het belangrijk om hiervoor respect te hebben. Voor 

meneer Elo en juf Mandy is dit ook een spannende periode. Afscheid nemen van De Dukendonck en 

starten op een nieuwe plaats. Wij bedanken Elo en Mandy alvast voor hun inzet en betrokkenheid van de 

afgelopen jaren. Ook wensen wij hen heel veel succes met hun nieuwe baan en vooral ook veel plezier met 

hun nieuwe uitdaging. 

 

Het is nog vroeg zo aan het begin van de maand december, maar ik wens iedereen alvast fijne feestdagen 

en een heel voorspoedig 2020. 

 

Sinterklaas op De Dukendonck 

Donderdag 5 december is het zover. Sinterklaas en zijn zwarte pieten bezoeken De Dukendonck. Net zoals 

elk jaar zal het weer een ongelofelijk feest worden. We verwelkomen Sinterklaas en zijn pieten buiten op 

het schoolplein om 8:45 uur. Daarna zullen we in de aula en in de groepen uitbundig stil staan bij het 

bezoek van de Sint. Om 14:00 uur zijn de kinderen vrij. Ik wens iedereen alvast een fijne Sinterklaasavond.  

Vrijdag 6 december begint  de school pas om 10:30 uur. De kinderen starten dus later op school. De 

groepen 1 t/m 4 zijn op vrijdag 6 december vrij. 

 

Kerstfeest op De Dukendonck 

Woensdag 18 december vieren we op De Dukendonck het Kerstfeest. Het is altijd een gezellig  samenzijn. 

Het Kerstspel zal verzorgd worden door medewerkers van onze brede school. In de groepen zullen de 

kinderen samen met elkaar genieten van een hapje en een drankje. De viering is aan het einde van de 

middag en begin van de avond. Zo sluiten we samen met de kinderen het jaar 2019 af. Het is een 

verplichte bijeenkomst voor de kinderen. De kinderen zijn namelijk vrijdag 20 december allemaal om 12:00 

uur vrij. De werkgroep zal u in de aankomende periode van de nodige informatie voorzien. Aan u de vraag 

om Social Schools goed in de gaten te houden.  

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Roland Leenhouwers 

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

Kleutergroepen 

Thema sinterklaas: 

Vanaf het moment dat sint in het land was, konden we het in de klas natuurlijk nergens 

anders meer over hebben. Er gebeuren weer allerlei spannende dingen: het paard ozosnel 

met koudwatervrees, overal in het land fopcadeaus van malle pietje, verlanglijstjes die kwijt 

zijn…we volgen het sinterklaasjournaal op de voet. 

Donderdag 5 december brengt de sint een bezoekje aan onze school. Wij hebben op deze 



dag een continurooster en zijn om 14.00u uit. Denkt u eraan om brood mee te geven aan 

uw kind op deze dag? 

Vrije vrijdag 

Op vrijdag 6 december zijn de kleuters vrij, zodat ze bij kunnen komen van het 

sinterklaasbezoek en pakjesavond.  

Speelgoed 

Op maandagochtend 9 december mogen alle kinderen een cadeau meenemen dat ze 

gekregen hebben van sinterklaas.  

Thema kerst: 

Als de sint uit het land is, zal er in de klassen aandacht zijn voor het kerstfeest. Kerstboom, 

lichtjes, muziek, lekker eten….het worden gezellige weken, waarin aandacht is voor ‘samen 

vieren’. 

Op woensdagavond 18 december is er een kerstviering op school. U krijgt nog meer 

informatie over de invulling hiervan. 

Kerstvakantie: 

En dan is het tijd voor vakantie! Op vrijdag 20 december zijn alle kinderen vrij vanaf 12.00u. 

We wensen iedereen mooie feestdagen en hopen jullie allemaal weer gezond en uitgerust 

terug te zien op maandag 6 januari. 

Thema gezondheid 

Na de kerstvakantie starten we in de kleutergroepen met het thema gezondheid. 

Groetjes, de leerkrachten van de kleuters 

Shalina, Wendy, Boukje, Lisa en Sanne  

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

OPROEP Bibliotheek Op School: 

Wij zijn dringend op zoek naar een vrijwilliger die ons op de donderdagmiddag (van 13.00 – 

15.00u) kan helpen met het lenen van de boeken!  

HELP HELP HELP HELP HELP HELP HELP HELP HELP HELP HELP HELP HELP !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Geef je op bij Wendy ( leerkracht groep 1-2 b, de vlinderklas)  

 

 



Beste ouders, groep 3 
 
De decembermaand is aangebroken. Dat betekent een drukke en spannende tijd, maar wat 
mij betreft ook een hele mooie, gezellige tijd! Met eerst het bezoek van Sinterklaas 
aankomende donderdag en vervolgens de kerst. We behouden de rust in de klas door ons 
veelal aan de bekende structuur te houden, even lekker vrij te kiezen, door te kletsen over 
alles wat we meemaken en door samen gezellig te zingen. 
De maand december betekent ook dat we alweer bijna op de helft van het jaar zitten. Wat 
is die tijd voorbij gevlogen! Dit betekent ook dat de kinderen al bijna alle letters hebben 
geleerd. Aan het eind van kern 6 kent uw kind alle letters die we in groep 3 aanleren! 
 
Afgelopen twee weken hebben wij tijdens het Dukendonckatelier hard gewerkt aan onze 
knutselwerkjes. Hoewel nog niet álles helemaal af is, hangen er al leuke werkjes in de gang 
om aan jullie te laten zien! 

 
 
Aankomende dinsdag zal voor de eerste keer Emma uit de Liz-klas bij ons aansluiten tijdens 
de muziekles 's middags. Dit zal maar een paar keer zijn, aangezien we vanaf week 3 
handvaardigheidslessen op de dinsdag krijgen. 
 
Komende weken zal ook Dirk vaker bij ons in de klas te zien zijn. Hij is student aan de pabo 
en doet onderzoek naar rekenonderwijs. Om dit onderzoek te kunnen doen, zal hij 
voornamelijk op een deel van de maandagochtend in onze klas te zien zijn. Naast dat hij 
observeert, zal hij ook de kinderen hier en daar een handje helpen. 
 
Bij de oudergesprekken heb ik met verschillende ouders gesproken over het belang van het 
thuis oefenen met lezen. Aan enkele ouders heb ik bladen meegegeven waarmee ze 
kunnen oefenen. Naar aanleiding van de resultaten wil ik u er bij deze ook extra op wijzen 
dat het thuis oefenen met lezen echt zijn vruchten afwerpt! Bij de kinderen die zijn gaan 
oefenen merk ik al verschil. Oefenmateriaal vindt u voldoende op internet. Zo 
is www.jufbijtje.nl een goede site om op te kijken en ook het racelezen Kim-versie op deze 
site is een goede oefening.  
 
Ik wens u een warme, gezellige pakjesavond toe. Vrijdag 6 december zijn de kinderen vrij 
om lekker na te genieten en uit te slapen. 
 
Met vriendelijke groet, Karen 

http://www.jufbijtje.nl/
http://jufjoycella.wixsite.com/blog/race-lezen-groep-3
http://jufjoycella.wixsite.com/blog/race-lezen-groep-3


Beste ouders en verzorgers, Groep 3-4 

We zijn over de helft. Met andere woorden: er komen nog net zo veel schoolweken als dat 

we hebben gehad. Het is geweldig om te zien wat de kinderen in deze periode al hebben 

geleerd. Een belangrijk “meetmoment” hebben we gehad: de wintersignalering. Dit 

betekent dat we op leesniveau alles hebben getoetst. Het lezen van woorden, letters, 

teksten…Zowel met toetsen in de klas als de (cito)toetsen buiten de klas. We hebben 

woorden gespeld, rekentoetsen gemaakt. Kortom: er is een nog beter beeld ontstaan van 

wat het kind kan. Tijdens het rapportgesprek vertel ik er graag inhoudelijk over. In de 

tweede helft van het schooljaar kunnen we hier mee aan het werk. Het tempo gaat 

omhoog en er wordt steeds meer gevraagd van luister- en werkhouding en de 

taakgerichtheid. Kinderen moeten steeds meer zelf aan gaan geven of instructies gesnapt 

worden en/of dat extra hulp nodig is.  

De komende week sluiten we kern 6 af. Dan hebben de kinderen alle letters geleerd. 

Inclusief de –ng- , de –nk-, en de –sch-. Via SocialSchools komt er binnenkort informatie 

over kern 7. 

Let op de inschrijving van de rapporten! De uitnodigingen en inschrijvingen gaan via 

SocialSchools!  

Omdat we de komende helft weer veel gaan doen, is het nog belangrijker om op tijd te 

komen. Ik vind dat er veel kinderen (ook die door ouders worden gebracht) te laat op 

school komen. Ik zal bij de rapportavond aangeven hoeveel verzuim is. Voor de 

duidelijkheid: als de bel gaat (en dat is tegenwoordig rond 8:50) dan moet het kind binnen 

zijn. Is dat niet het geval, dan wordt er volgens wetgeving ongeoorloofd verzuim 

geregistreerd. Buiten dat dit dus niet mag, is het vooral erg vervelend: kinderen 

weten…binnen is beginnen! We willen dan ook niet gestoord worden. 

De kalender van Socialschools is goed gevuld. Kijk er vooral eens naar. Je ziet welke leuke 

activiteiten er zijn rondom carnaval. Maar ook de vrije dagen van de kinderen. Zo voorkom 

je dat je voor een dichte deur staat. 

We schrijven sinds afgelopen week aan elkaar! De kinderen weten hoe de losse letters met 

bergjes en met bruggetjes aan elkaar worden gemaakt. Thuis kunt u helpen. Als het kind 

thuis schrijft, zorg dat het de pen of potlood altijd goed vast heeft. Ook een goede 

zithouding is van belang. Het spelen van allerlei spelletjes, draagt ook bij aan netter 

schrijven.  

Blijf thuis ook lekker rekenen. De komende periode gaan we de plus- en minsommen tot 10 

uit het hoofd leren. Veel plezier. 

Tot zover, 

Tot de volgende keer! 

Elo Andringa 

 

https://www.zwijsen.nl/inspiratie/leren-lezen-wat-je-kind-leert-kern-7-0#kim-versie
https://goo.gl/images/7UF1zJ
https://goo.gl/images/uXikRm
https://www.zwijsen.nl/inspiratie/fijne-motoriek-20-tips-voor-thuis
https://www.rekenen-oefenen.nl/rekenen-groep-3/splitsen


Beste ouders/verzorgers van de Dukendonck (groep 4), 
 
De dagen worden korter en buiten wordt het steeds kouder. Sinterklaas is aangekomen, de 
pepernoten liggen al een tijdje in de supermarkten en hier en daar doet de kerstversiering 
langzaam zijn intrede in de winkels. Oftewel de decembermaand komt eraan. Voor vrijwel 
alle kinderen brengt de maand december extra spanning met zich mee. Kinderen zijn 
daardoor wat onrustiger dan normaal. De sfeer in de klas is goed, de kinderen werken hard 
en er worden mooie resultaten gehaald! Wij merken dat er veel thuis geoefend wordt met 
de tafels en sommen tot 100, super!  
Naast dat er hard wordt gewerkt in groep 4, zijn de kinderen ook druk geweest met 
creatieve dingen. 
 
Dukendonck-atelier  
De kinderen zijn creatief bezig geweest. Het thema van het Dukendonck-atelier was 
natuurlijk sinterklaas. De groepen 3, 3-4 en 4 zijn verdeeld in drie groepen. In de groep van 
Elo zijn de kinderen aan de slag geweest met het maken van een eigen mijter. In de groep 
van Karen zijn de kinderen bezig geweest met een Pietje (glas in lood). Tot slot hebben ze in 
mijn groep een pietje met splitpennen gemaakt. Op de Dukendonck besteden wij zo 
aandacht aan klas doorbrekend werken. Hieronder ziet u enkele mooie resultaten:  
 

 
 
Oefensoftware  
In de klas hebben de kinderen geoefend 
met de volgende spellingscategorieën:  
-eer, -oor, -eur, -nk, -ng, -ei en -ij.  
Om thuis extra te oefenen heb ik deze 
website gevonden. Op deze website 

oefenen de kinderen spelling op een leuke en leerzame manier! Terwijl ze spelen, zijn ze 
aan het leren en weten ze op school hoe ze de woorden goed moeten schrijven. Zo wordt 
extra oefenen leuk! De spelletjes worden niet snel saai. In hogere levels wachten nieuwe 
uitdagingen! 
 
Daarnaast kunnen de kinderen thuis verder met het oefenen van de tafels. Naast de 
website www.tafeldiploma.nl, kunnen de kinderen ook tafels oefenen in een spelvorm op 
deze website.  
 
Data vrije vrijdagen 
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.  
 
Geniet van de mooie decemberdagen!  
 
Lieve onderwijsgroet, 
Anouk  

https://www.spellingoefenen.nl/
http://www.tafeldiploma.nl/
http://www.tafelsoefenen.nl/alletafelsoefenen.php


Groep 5 

Sinterklaas is alweer bijna terug naar Spanje en de Kerst komt er alweer aan. Wat vliegen 
de eerste maanden van het schooljaar toch voorbij! Dit is alweer de laatste Dukendoncker 
van 2019.  
 
IK-rapport-gesprekken 
De rapportgesprekken liggen inmiddels achter ons. Bij alle ouders was de inschrijving goed 
verlopen en op een enkeling na zijn alle gesprekken gevoerd. We kijken er met een goed 
gevoel op terug! 
 
Dukendonckatelier 
Het Dukendonckatelier ligt inmiddels alweer achter ons. De kinderen zijn bezig geweest 
met Sinter/Winter en bij de verschillende leerkrachten konden de kinderen een activiteit 
uitvoeren. De kinderen hebben genoten en de resultaten mochten er zijn! 
 

 
 
Nieuw Dukendoncklied  
De kinderen hebben een kleine bijdrage mogen leveren aan een het  schooljubileumlied. 
Het concept hebben we inmiddels onder ogen gezien. Er wordt nog wat aan geschaafd 
maar het is nu al een mooi, gezellig lied! 
 
Sinterklaas  
Net zoals ieder jaar verwachten we alle kinderen om 08.45 uur op het schoolplein. Zullen 
Sint en Piet ons ook dit jaar weer komen bezoeken? In de klas spelen we het dobbelspel. 
Hierover heeft u via SocialSchool al informatie ontvagen. Denkt u aan het kopen van 2 
cadeautjes á €2,- per stuk. Op uiterlijk 4 december willen we de cadeautjes op school 
hebben.  
 
Kerst  
Op woensdagavond 18 december vieren wij kerst op school. Alle kinderen worden weer in 
hun mooiste kleding op school verwacht. Overige informatie ontvangt u nog via 
SocialSchool.  
 
Kerstvakantie 



De kerstvakantie komt eraan. Een tijd van feest, rust en gezelligheid. Toch willen we u 
vragen om ook in de kerstvakantie met de kinderen te blijven oefenen op het gebied van 
lezen en rekenen. Iedere dag even lekker lezen met een kop warme chocolademelk. Maar 
ook het oefenen van de tafels en het blijven oefenen met de klokken vinden wij erg 
belangrijk. Het zakt namelijk zo snel weg. Na de kerstvakantie gaan we starten met de CITO 
toetsen.  
 
Dat was het weer!  
 
Groetjes, Charona en Edwin   
        -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Groep 6 

Sinterklaas 
Op donderdag 5 december vieren we met de kinderen sinterklaas in de klas. Hieronder nog 
een aantal punten die van belang zijn:  

 4 december inleveren van de 2 cadeautjes  
 5 december sinterklaas tot 14.00uur  
 6 december kinderen om 10.30uur op school. De kinderen mogen ’s middags 
spelletjes meenemen en evt een cadeau wat ze graag willen laten zien.   

 

Gymles  
Maandag 2 december hebben we geen gym. Woensdag 4 december gaat wel door.  
 
Rapporten 
Denkt u nog aan het inleveren van de rapportklappers? Ik heb ze nog niet allemaal terug.  
 
Kerst:  
Op woensdag 18 december hebben we weer onze jaarlijkse 
kerstviering. U krijgt hier nog meer informatie over.  
 
Kerstvakantie:   
De kinderen krijgen op vrijdag 20 december om 12.00 uur 
kerstvakantie en we verwachten ze op maandag 6 januari om 8.45 weer 
terug.   
Ik wens iedereen dan ook een gelukkig kerstfeest en alvast een spetterend Nieuwjaar!   
Wieneke  

 



Groep 5/6 

 

Belangrijk: 

Woensdag 4 december cadeautjes meenemen 

Donderdag 5 december continurooster tot 14.00  

Vrijdag 6 december 10.30 beginnen 

Donderdag 12 december toets natuur thema 2 

 

 

Spelling: 

We zijn hard aan het oefenen met de ‘bakker’ en ‘jager’ woorden. Kinderen vinden dit erg 

moeilijk. U kunt dit met ze oefenen op www.spellingoefenen.nl de spellingcategorie open 

en gesloten lettergreep.  

 

 

Boekenbeurt: 

De kinderen uit groep 5/6 maken de mooiste 

boekendozen. Daarmee houden ze een 

boekpresentatie, het leesplezier wordt 

vergroot en het presenteren geoefend. De 

kinderen zijn supertrots op hun 

zelfgemaakte boekendozen!  

 

 

Sinterklaas: 

Woensdag 4 december nemen de kinderen 2 

ingepakte cadeautjes mee, zonder naam. De 

cadeautjes zijn 2 euro per stuk.  

Donderdag 5 december hebben we 

continurooster tot 14.00. Vergeet u niet om 

het fruit en de lunch mee te geven?! 

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

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

Minder huiswerk 

Het is u misschien opgevallen dat de kinderen in deze periode minder (leer)huiswerk 

hebben gekregen dan normaal. Dit heeft te maken met de Sinterklaasperiode. Ik wil graag 

dat ieder kind voldoende tijd heeft om een mooie surprise en gedicht te maken. Nu ze geen 

(leer)huiswerk hebben, kunnen ze deze tijd hier goed voor besteden! 

Dukendonck atelier 

De afgelopen twee weken hebben de kinderen enthousiast gewerkt aan diverse creatieve 

http://www.spellingoefenen.nl/


opdrachten. In de klas van Juf Lisa en Meneer Freek hebben de kinderen geleerd om te 

breien en haken, in de groep van Meneer Wim hebben de kinderen met Oost-Indische inkt 

gewerkt. In onze groep hebben de kinderen gewerkt aan een wintertafereel met klei. De 

kinderen hebben één van de drie opdrachten gekozen. De creaties zijn erg mooi geworden! 

Rapport mee naar school 

Het is inmiddels 3 weken geleden dat de rapporten mee zijn gegeven. Graag ontvang ik 

deze weer terug voor diegene die ze nog niet heeft ingeleverd. 

eigen (extra) huiswerk 

Een aantal kinderen heeft mij om extra huiswerk gevraagd. Naast het rekenen op 

www.redactiesommen.nl en op www.spelletjesplein.nl , mogen kinderen altijd vrijblijvend 

extra huiswerk opvragen voor taal, spelling en begrijpend lezen. Dit maken de kinderen zelf 

en ik kijk het voor ze na wanneer ze het af hebben. Er zit geen tijd aan verbonden wanneer 

dit af moet zijn. De voorwaarde is wel dat het gemaakt wordt, het kost namelijk extra 

papier en extra werk om dit voor elkaar te krijgen. Het is voor de kinderen niet verplicht, ze 

mogen dit zelf aanvragen bij mij. Ik heb gezien dat een aantal kinderen hier al goed gebruik 

van maakt! 

Laatste Dukendoncker 

Dit is de laatste Dukendoncker van dit kalenderjaar. Ik wil jullie alvast een prettig uiteinde 

wensen van 2019! 

Groetjes Charis 

________________________________________________________________________ 

Groep 7/8 

Afgelopen dinsdag zijn we met de kinderen uit groep 8 op bezoek geweest bij het Mondial 
college. Super leuk om kennis te maken met een middelbare school. Ook voor de kinderen 
uit groep 7 iets wat steeds dichterbij komt. Voor alle data van opendagen en 
informatieavonden verwijs ik naar www.schoolkeuzehulp.nl Hierover hebben de kinderen 
ook een informatiefoldertje meegekregen. 
Deze week staat natuurlijk in het teken van Sinterklaas. Op maandag is er voor de kinderen 
in de onderbouw Pietengym. Hierdoor gaat onze gymles maandag niet door. Wij hebben op 
woensdag wel gym, van 11.00 uur tot 12.00 uur is er een Sinterklaas battle. 
Donderdag 5 december is het Sinterklaas. De stal van Ozosnel staat op het podium en wij 
hopen natuurlijk dat de Sint ook dit jaar bij ons op bezoek komt. Voor groep 7/8 staat 
Sinterklaas vooral in het teken van surprises. Hierover hebben jullie al meer informatie 
gekregen. De surprises moeten woensdag 4 december op school zijn. Als er vragen zijn kom 
dan even op tijd bij ons langs. 
Denkt u donderdag 5 december aan het lunchpakket i.v.m. het continurooster tot 
14.00uur?! 
Vrijdag 6 december start de school om 10.30 uur.  
Maandag 9 december is er een workshop Etsen. We gaan dan met de klas in de aula 
werken. De gymles wordt die dag naar de middag verplaatst.  

http://www.redactiesommen.nl/
http://www.spelletjesplein.nl/
http://www.schoolkeuzehulp.nl/


Maandag 9 december is de studieles geschiedenis thema 2, de toets is dan maandag 16 
december. 
Vrijdag 13 december is ook het vuurwerkpreventieproject. Dit is een jaarlijks project in 
samenwerking met Luis en Karin van Bindkracht 10. Tijdens schooltijd proberen wij 
kinderen bewust te maken van de risico’s en gevaren van vuurwerk.  
Woensdag 18 december is de kerstviering. Hierover krijgt u nog meer informatie. Vrijdag 20 
december om 12.00 uur start de kerstvakantie.  
Flessenactie 9-10-11 december! Helpt u ook mee? Meer informatie, zie Social Schools en de 
affiches op school! 
Vrijdag 10 januari gaan we in de ochtend luizenkammen! 

Groet Freek en Lisa 
     ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Groep 8 
 
Het bezoek aan het Mondial College op dinsdag 26 november was een leerzame en leuke 

ervaring. De kinderen mochten onder andere oefeningen doen in het Engels en zoenen 

versieren met uiltjes in de keuken. Ouders die hebben gereden wil ik hartelijk bedanken. 

Op donderdag 5 december hebben we onze jaarlijkse Sinterklaasviering. Deze dag hanteren 

we een blokrooster en zijn de kinderen om 14.00 uur vrij. Denkt u er even aan om een 

lunchpakketje mee te geven aan uw kind.  Gezien de geruchten die ik zo her en der opvang, 

is het misschien verstandig om niet je beste kleren aan te doen op deze dag. Je weet maar 

nooit wat je tegen komt bij het uitpakken van jouw surprise. We zien het allemaal wel, 

gezellig zal het wel worden. Denk eraan dat de surprise op woensdag 4 december wordt 

ingeleverd in een of meerdere vuilniszakken. 

Vrijdag 6 december beginnen de lessen om 10.30 uur. De kinderen hoeven dan wat minder 

vroeg op te staan. 

Op dinsdag 10 december nemen wij met onze groep deel aan een workshop etsen. We 

zullen dan in de middag met de klas in de aula werken. 

Het jaarlijkse vuurwerkpreventieproject staat gepland op vrijdag 13 december. Bij dit 

project proberen we kinderen bewust te maken van de gevaren van vuurwerk en de 

gevolgen ervan als het misgaat. Ook hulpverleners nemen aan dit project deel dat elk jaar 

georganiseerd wordt door Louis en Karin van het activiteitenplein. 

De kerstviering is op woensdag 18 december van 16.30 tot 19.00 uur. De opzet is dit jaar 

wat veranderd en de informatie daarover krijgt u nog vanuit de werkgroep. 

Vrijdag 20 december zijn de kinderen om 12.00 uur vrij en begint de kerstvakantie. 

In de week van 6 januari wordt de Cito-toets begrijpend lezen afgenomen en krijgt u een 

uitnodiging voor de informatiemarkten voortgezet onderwijs die vanaf 13 januari gehouden 

worden op verschillende locaties in Nijmegen en omgeving. 



Afsluitend wens ik iedereen een fijne kerstvakantie met een jaarwisseling zonder 

vervelende gevolgen. Pas dus op met vuurwerk! 

 

Groetjes Wim 

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

 

Activiteitenplein Dukendonck   Speel-leerkamer 

 

Speel-leerkamer  

 

Nieuws uit de Speel-leerkamer 

Hallo allemaal, 

Inmiddels is het tweede blok van dit schooljaar weer bijna voorbij. Dit is het blok 

“Fantasia”. Wij zijn veel bezig geweest met de wereld van fantasie en creativiteit. De 

kinderen hebben al veel mooie dingen mogen maken. Groep 5 en 6 mochten samen met 

ons bedenken wat zij wilden maken en doen in dit blok. En groep 1 tot en met 4 heeft veel 

fantasie-creaties mogen maken. Groep 3 en 4 heeft zelfs een echte heks genaamd 

“VillaNova” op bezoek gehad en geleerd hoe zij een toverdrank moeten maken. Groep 5 en 

6 hebben shirtjes gepimpt en hebben papier maché hoofden gemaakt voor de verkoop van 

de mutsjes van de dames uit de wijkhuisamer voor FiKa. 

Kortom een leuk en FANTAStisch thema. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuw thema  

Het nieuwe thema is het thema “de ruimte / het heelal” en start op maandag 13 januari 

2020.  Dit thema zal gaan over de ruimte en wat zich daar allemaal bevindt: de maan, 

sterren, de zon; het planetenstelsel.  

Wij wensen jullie allemaal een fijne kerst en een gelukkig en gezond 2020! 

Groetjes Team Speelleerkamer 

 

Schakelclub  

Met de kids van de schakelclub hebben we naast de maandelijkse chill momenten, samen 

weer vele leuke en een leerzame activiteiten georganiseerd 



 

 

 

 

 

  

 

 

Zo zijn we creatief bezig geweest met teen schilderen, pancake art en natuurlijk 

slijmmmmmm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zijn we gaan teambuilding tekenen en hebben we spelend mee gewerkt aan een onderzoek  

over social media. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Ook hebben we ons flink in het zweet gewerkt door te sporten in de voetbalkooi en 

sportzaal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jongeren en meidenwerk 

Vanuit het jongerenwerk worden de zaalvoetbalactiviteiten op vrijdag druk bezocht en zijn 

er veel nieuwe aanmeldingen. Ook is er gesport met een groep Syrische vaders en het leuk 

zijn om dit ook een keer te doen met een aantal ouders en kinderen van de Dukendonck. 

 

 

 

 

 

 

 



Leuk is om ook te melden dat we op de vrijdag  van 15.15 tot 16.00 uur zijn gestart met 

meidenvoetbal. Binnenkort zullen deze meiden ook wedstrijden gaan spelen tegen andere 

wijken en wie weet, gaan ze ook meedoen met de Buurtbattle.  

 

 

 

 

 

 

Dit jaar doen we weer met 3 teams uit Tolhuis mee met de Buurtbattle en is de loting 

geweest. 8 september starten de eerste wedstrijden en heeft Joep er voor gezorgd, dat we 

in een mooie poule zitten. 

 

 

 

 

 

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 

 

Wij wensen alle ouders/verzorgers en kinderen fijne kerstdagen en een goed begin van 

2020 !! 

 namens team Brede school de Dukendonck 

 
 
 
 
 
 


