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Vervangingen 

We zitten nu alweer in de herfst en de periode van de griep dient zich ook weer aan en Covid-19 is nog niet 

weg. Dit brengt mij op de vervanging van een leerkracht bij ziek zijn. De vervangingspool heeft aangegeven 

dat de pool al vaker structureel leeg is dan gewoonlijk. Dit houdt in dat de mogelijkheid aanwezig is dat we 

groepen naar huis moeten gaan sturen. Houdt u daarom uw Social Schools goed in de gaten, vooral in de 

ochtend.  

Beste ouder(s) en/of verzorger(s), 

De eerste Dukendoncker van het schooljaar 

2021-2022 is een feit. We zijn het 

schooljaar rustig begonnen en hebben een 

goede start gemaakt. Afgelopen weken 

hebben we al mogen genieten van het 

Dukendonckpodium. Helaas nog zonder u 

als ouder. Het risico vinden we nog te groot 

in verband met de besmettingen en de 

richtlijnen zijn hierover duidelijk. Als hier 

veranderingen in optreden dan laten wij u 

dit zo vlug mogelijk weten. Het streven is 

dat op termijn de ouders weer kunnen 

aansluiten bij dit soort evenementen. 

Wijkfeest 

Woensdag 13 oktober was het zover. Het eerste wijkfeest van onze brede school. Samen met onze 

partners en wijkbewoners hebben we een aantal activiteiten verzorgd. Het was leuk om te zien dat er 

ook veel ouders van onze kinderen aanwezig waren. Het was een mooi ontmoetingsmoment met de wijk. 

Dit is een wens die al langer leeft binnen de organisatie en nu was het zover. De aankomende jaren willen 

we de verbinding met de wijk verder uitbouwen en willen we ook gaan inzetten op de ontwikkeling van 

de jeugd in de wijk. Het wijkfeest was hiervoor de eerste aanzet. De opkomst was enorm en de sfeer was 

prima. Ik wil iedereen die hier aan mee heeft gewerkt ook enorm bedanken.  

 

                                                                                                            Met vriendelijke groet, Roland Leenhouwers 

Agenda 

11 november 
studiemiddag groep 1/2 
vanaf 12.00 uur 

 

12 november 
roostervrij groep 1/2 

 

15 november 
Studiedag 
Alle kinderen vrij 

 

3 november 
Sinterklaas 
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Brede school mededelingen 

Beste ouder/ verzorger, 
  
Misschien was u er zelf bij of misschien heeft u het via een andere weg al gehoord, maar het 
‘Wijkfeest’ was een succes! We hebben elkaar lange tijd niet op die manier kunnen ontmoeten en 
het was duidelijk dat veel mensen hier weer erg veel zin in hadden. Los van het aantal bezoekers 
viel het op dat alle leeftijden vertegenwoordigd waren.  
 
In de toekomst blijven wij graag de verbinding met de wijk vinden via activiteiten zoals een 
‘Wijkfeest’. Dit doen we vanuit een samenwerking tussen vele partijen. Op de eerste plaats binnen 
de Brede School (KiON, SOOS, Bindkracht10, Stichting Liz en de school), maar ook samen met 
initiatieven in de wijk, zoals de BuurtHuisKamer.  
 
We willen graag een positieve bijdrage leveren aan de wijk en ervoor zorgen dat buurtbewoners, 
jeugd, ouders en professionals elkaar weten te vinden en leren kennen. Hiermee denken we vooral 
bij te dragen aan een positieve ontwikkeling van de jeugd in de wijk Tolhuis. Uw positieve bijdrage 
is daarbij ook goud waard en ideeën die bijdragen aan dat doel, ondersteun ik graag. 
  
Ter afsluiting wil ik u graag bedanken voor uw aanwezigheid bij het ‘Wijkfeest’ en mocht u ideeën 
hebben voor een volgende editie, dan hoor ik dat ook graag. 
  
Een fijne herfstvakantie gewenst! 
  
Groet, 
  
Niels Goezinne 
Brede School Coördinator 
Tel. 0619136289 
Mail: niels.goezinne@bindkracht10.nl 
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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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Hallo allemaal, 

Het is alweer bijna herfstvakantie. De eerste weken in groep 3-4 

zijn voorbijgevlogen. Het was wel weer wennen: groep 3 die leert 

lezen en groep 4 die ondertussen lekker verder werkt. We 

hebben al veel geleerd. 

Groep 3-4  

De Kinderboekenweek is ten eind. In groep 3-4 konden we dat 

natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan. We hebben ons 

verdiept in verschillende beroepen, waaronder die van astronaut 

en uitvinder! Er zijn verschillende boeken en versjes over (voor)

gelezen. We hebben een echte raket gelanceerd op het 

schoolplein! Hij vloog wel 10 meter de lucht in!  

Om nog meer beroepen te 

ontdekken kwam iemand van 

Handhaving ons iets vertellen 

over zijn beroep. Dat was erg 

interessant. Er werd zelfs een 

kind uit onze klas in de boeien 

geslagen!  

Voor het beroep van uitvinder hebben we eerst zelf bedacht wat we zouden willen uitvinden. Hier 

hebben we een tekst over geschreven met een tekening erbij. Daarna mochten we het zelf gaan maken. 

We waren echte uitvinders ofwel: ietsenmakers!  

Het beroep van tovenaar of heks leek ons ook wel interessant. Hoe vet zou het zijn om te kunnen 

toveren! Dit hebben we laten horen en zien op het Dukendonckpodium. Wist je bijvoorbeeld dat 

iemand van ons zou willen toveren dat iedereens dromen uit zouden komen? Ik hoop dat het haar lukt! 

Weet uw kind al wat hij later wil worden?  

Groetjes van groep 3-4 en 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 een 

groepsposter gemaakt met groepsafspraken. 

Groep 5—6 

Zo vlak voor de herfstvakantie zijn de kinderen gestart met het 

Dukendonck cultuurtje. Helaas kon ik daar op 15 oktober, 

vanwege mijn verhuizing, niet bij zijn. In verschillende groepen 

werkten de kinderen gemixt met andere groepen aan een 

activiteit. Lekker leuk samen bezig zijn! Het cultuurtje gaat door 

totdat alle kinderen aan 4 activiteiten hebben gewerkt.  

Verder natuurlijk nog de KBW de afgelopen week. Het 
thema was ‘Worden wat je wil.’ 
We hebben samen gekeken naar wat er nu eigenlijk komt 

kijken bij het schrijven van een boek en hebben 

geprobeerd zelf ook een verhaal of klein boekje te 

schrijven. Twee kinderen hebben ook nog voorgelezen bij 

de Lieveheersbeestjes. Er was zoveel animo dat loting 

helaas nodig was! 

Tijdens de fitte week, waren er tijdens de gym leuke spellen 

bedacht, zoals ‘Expeditie Dukendonck’, waarmee ook een prijs 

kon worden gewonnen. Natuurlijk had het wat weg van het 

gelijknamige Expeditie Robinson op tv. Er moest in estafettevorm, 

met je groepje, een puzzel worden nagebouwd. Die stond 

verstopt achter een kast. Dat was best moeilijk, want het mocht 

niet in spiegelbeeld!  

Groetjes van groep 5-6 en meneer Edwin  


