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

Agenda 

 
       

         

 
 

voorjaarsvakantie: 

15—19 februari 

 

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

Brede school de Dukendonck     2020-2021. 4 

Voor u als ouders complimenten voor het ondersteunen bij het thuisonderwijs. Bedankt 
voor het helpen van de kinderen. In combinatie met uw eigen werkzaamheden is het vast 
weer een hele kluif geweest om alles te organiseren. Fijn dat de school dit weer van u over 

kan nemen, zodat u weer iets meer in het normale ritme komt.  

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

Maandag 8 februari gaat de school 
weer open na de tweede lockdown. 
Spannend om weer te beginnen met 
alle richtlijnen die gehanteerd 

moeten worden. Veiligheid staat 
voorop. Het team heeft weer zin om 
te beginnen en de kinderen weer te 
zien. Wat ik om me heen hoor, 

hebben de kinderen ook weer zin 
om te beginnen. Laten we hopen dat 
we nu voor langere tijd open kunnen 
blijven. 

Afgelopen vrijdag en zondag heeft u via 
Social Schools al berichten van mij 
ontvangen over de heropening en de 
maatregelen die daarbij getroffen 
worden. Mocht u deze nog niet gelezen 
hebben, dan verzoek ik u dringend om 
dat nog te doen. We hebben namelijk 
uw hulp nodig om het een en ander 
goed te laten verlopen. 

Met vriendelijke groet, 

Roland Leenhouwers 

Aankomende week heeft het MT 
overleg over de invulling van de 
rapporten en oudergesprekken. Ook 

bekijken we hoe we omgaan met de 
toetsen die eigenlijk eind januari 
afgenomen hadden moeten worden. 
Via Social Schools hoort u op welke 

manier wij hier invulling aan gaan 
geven.  
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Tussen schoolse opvang 
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Beste ouders/verzorgers en kinderen, 

Hier wat nieuwtjes uit de Speel-leerkamer: 

Wij blijven door de Corona-pandemie nog eventjes dicht…. tot hoelang dit duurt 
weten wij nog niet, maar zodra wij meer weten geven wij het door. 

Wel hebben wij leuke activiteiten online en buiten voor jullie georganiseerd dus 
houd Social Schools goed in de gaten want daarop komen onze activiteiten te 
staan. 

Speelleerkamer en de BSO 

Hallo allemaal, 

Wat een gekke periode is dit. Wij missen jullie enorm en hopen dat we jullie snel weer allemaal zullen 
zien! Blijf gezond! 

Liefs, 

Team BSO Dukendonck: Kimberly, Daphne, Iris, Anita, Neve en Amber 
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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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Joepie, we mogen weer naar school! Na al die weken thuis 
zitten kijken we ernaar uit om elkaar weer in de klas te zien. Er 
is thuis hard gewerkt, dus bij deze wil ik ook een groot 
compliment geven aan de ouders! Het is niet niks om thuis te 
werken en je kinderen onderwijs te geven. Nu hopelijk op naar 
een rustigere tijd! 

Groep 3  

Groep 3 is hard aan het werk geweest om alle letters te leren. Zo vlak voordat we weer naar school gaan, is 
ze dat gelukt! Daarom hebben we woensdag een letterfeest gehouden. Tijdens dit letterfeest kon er rondom 
school een letterspeurtocht gedaan worden. Als ze goed zochten, vonden ze de goede oplossing! Ook 
hebben we online een feestelijk letterbingo gehouden. Iedereen die bingo had, kreeg vrijdag een verrassing 
thuis afgeleverd! Juf Shalina en juf Karen kwamen langs om op een feestelijke manier onze letterdiploma’s 
uit te reiken. Dat was een leuke verrassing! 

Komende week komt carnaval eraan. De juf is een fervent carnavaller, dus daar wordt zeker aandacht aan 

besteed. Ondanks dat het niet groots gevierd kan worden, zullen we er vrijdag zeker een feestje van maken 

in de klas. Inclusief kleurrijke outfits! Op naar een mooie week op school! 
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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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Groep 5 

Toen we eenmaal wisten dat het 
Kerstfeest op school niet meer gevierd 
zou gaan worden, hebben we het toch 
nog gezellig weten te maken in de klas en 
hebben we Kerstlichten geknutseld en 
Kerststerren gemaakt. 

Gelukkig valt er toch nog wel het één en ander 

te vertellen. Laat ik starten met dat we 

met Sinterwinter allemaal een schoenendoos 

hebben versierd. Elke schoenendoos moest 

uiteindelijk een kamer worden en de kamers 

gingen deel uitmaken van het Pietenhuis. Toen 

we hem allemaal afhadden, zijn alle kamers 

naar de aula gebracht en daar stapelden we ze 

samen op tot één groot Pietenhuis! Zo kreeg 

ook gelijk het podium in de aula een vrolijk 

aanzicht en zat Sint er gezellig bij!  

We hebben verder meegedaan aan een Kerstkaarten'actie', waarbij we allemaal een mooie kerstkaart 
kleurden en we op de achterkant een kerstboodschap schreven, gericht aan een eenzame oudere. De 
kinderen vonden het ontzettend leuk om te doen.  

Hier volgt de bijdrage van groep 5 aan de Dukendoncker. 
Ik had niet kunnen voorspellen dat juist in de periode van 'onze Dukendoncker', de pandemie eenieder 
van ons zou dwingen tot een tweede thuiswerkperiode. Erg jammer en dan nog het meest voor al onze 
kinderen! 

Gelukkig kon de jaarlijkse 
traditie 'Kerstwensen ophan-

gen in kerstbomen in de 
wijk' nog wél doorgaan! 

En toen... brak het thuisonderwijs aan... 
Instructiefilmpjes, padlets, Snappet, chatten en ouders die ontzettend hun best deden dit allemaal ook te 
laten slagen voor hun kind(eren). Een groot compliment voor alle ouders en kinderen, want er is hard 
gewerkt! We zijn er allemaal ook weer een stukje beter in geworden en we wisten al zoveel na de eerste 
lockdown. Maar laten we hopen dat we alles, wat we er organisatorisch van geleerd hebben, niet 
nogmaals hoeven in te zetten en te gebruiken... 


