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Brede school de Dukendonck   2021—2022 #6 

Beste ouders, verzorgers en anderen, 
  
De laatste Dukendoncker van dit 
schooljaar staat in het teken van afscheid 
nemen. Leerlingen van groep 8 gaan naar 
het voortgezet onderwijs. Ze zijn druk 
bezig met afscheid nemen, met een 
geslaagd kamp en de musical. En wist u 
dat groep 8 dit jaar bovengemiddeld 
heeft gescoord op de  Cito- eindtoets? 
 
Dan zijn er nog ouders waarvan we 
afscheid gaan nemen en nog leerlingen 
die naar een andere school gaan 
vanwege bijvoorbeeld een verhuizing. 
 
Niels Goezinne -bredeschoolcoördinator-
neemt afscheid. We weten nog niet wie 
zijn opvolger gaat worden. Ook voor mij 
zijn dit de laatste weken op Dukendonck.  
Met veel plezier heb ik de afgelopen 
maanden gewerkt op deze mooie school 
met leuke leerlingen en fijne collega’s. 
 
Als er mensen gaan, komen er meestal 
ook (nieuwe) mensen voor terug. Zo 
verwelkomt het team van de school 
komen schooljaar Sonja, een nieuwe 
leerkracht. En komt er een nieuwe 
directeur die zichzelf nog wel gaat 
voorstellen als aan alle formaliteiten is 
voldaan. Deze nieuwe collega’s wens ik 
uiteraard veel werkplezier toe in het 
fantastische team van Dukendonck. 
 
Ik wens iedereen een heel mooie zomer 
toe! 
  
Lonneke Bindels 
Interim-directeur 

 

Agenda  
Vrijdag 24 juni: 
vrije dag groep 1/2 
 
Dinsdag 28 juni en 
woensdag 29 juni: 
Rapportgesprekken (gr 1 t/m 7) 
 
Donderdag 7 juli: 
Jaarafsluiting op school 

Woensdag 13 juli: 
Afscheidsavond groep 8 
Rapport groep 8 
uitglijden groep 8 
 
Donderdag 14 juli: 
Doorschuifmoment nieuwe 
groepen (10.30u - 11.45u) 

Vrijdag 15 juli: 
Laatste schooldag. Kinderen 
om 12.00u uit. Vakantie tot en 
met vrijdag 26 augustus. 



 

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

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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Mededelingen Brede School 

 
Beste ouder/ verzorger, 
  
Een aantal van jullie heeft het inmiddels al vernomen, maar via deze weg laat ik jullie weten dat ik 
na de zomervakantie niet meer zal terugkeren als Brede School Coördinator. Dat betekent dat er 
voor het nieuwe schooljaar een opvolger zal komen die zich gaat bezighouden met de verbinding 
tussen de school en de wijk. Zodra bekend is wie dit zal zijn, horen jullie dat natuurlijk van hem/ 
haar! Zelf ga ik per augustus de stap maken naar de Buurtteams Zuid. Dat betekent dat ik 
Bindkracht10 na bijna 10 jaar ga verlaten. Tijd voor nieuwe dingen! 
  
Voor nu alvast een hele fijne zomervakantie gewenst en wellicht spreken we elkaar dit schooljaar 
nog! 
  
Groet, 
  
Niels Goezinne 
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Activiteiten in de wijk: 
Wij doen wat meer activiteiten in de wijk op de woensdagmiddag. Zie Social Schools op 
woensdagochtend met onze locaties. 

Op donderdagen zijn we samen met juffrouw Marly en Mirjam op het schoolplein van 15.15-16.30. 
Donderdag 7 juli zal de laatste plein-activiteit plaatsvinden. 

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

Jongerenwerk: 
Woensdag 
Op de woensdag (om de week) tot aan de zomervakantie hebben we een jongereninloop en de 
meidenclub. De jongereninloop 10+ is van 15.30-17.00 op het Activiteitenplein. De meidenclub is van 
15.30-17.00 in de Speel-leerkamer. 

Op woensdagavond is er basketbal/voetbal voor meiden 15+ in de sportzaal van Tolhuis van 19.00-
20.00. 

Vrijdag in de sportzaal van Tolhuis 
Zaalvoetbal: 15.15-17.00 voor jongens/meiden van 9 tot 12 jaar 
Zaalvoetbal:17.00-18.00 voor jongens/meiden van 12 tot 16 jaar 
Basketbal: 18.00-19.45 jongens 15+ 

Zomervakantie: 
In de zomervakantie organiseren wij samen met sport een leuk zomerprogramma. 
Reserveer alvast de 1e dinsdag van de vakantie (19 juli) in je agenda want dan zijn we in Tolhuis! 
Op Social Schools zetten wij de flyer met het zomerprogramma van Dukenburg. 

Wij wensen iedereen alvast een hele fijne zomervakantie. 

 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met: 

Luis 
Mohamed 

Iris 
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Wat eer dat wij in deze laatste Dukendoncker het schooljaar mogen afsluiten met een stukje over onze 

groep   

Het schooljaar is weer voorbij gevlogen. Wat hebben we veel geleerd en gedaan! Zelfs in deze laatste 
weken worden er nog veterstrik-diploma’s gehaald en leren we nieuwe dingen als koppeltje duiken om 
de rekstok. 

Groep 1/2 B 

In de groep zijn we druk aan het werk rondom het thema ‘Familie’. We 
praten veel over onze eigen families en leren zo dat iedere familie er 
anders uitziet.  Hebben jullie in de gang onze fotowand al gezien? Daar 
hangen we foto’s op van ons gezin.  

We hebben een heuse babykamer in de klas. We spelen daar hoe het is 
om een baby te verzorgen: luiers verschonen, flesjes geven, de baby 
naar bed brengen…In de huishoek komt er bezoek langs en worden er 
beschuitjes met muisjes gegeten. 

De zandtafel is omgetoverd tot een washoek, waar de baby in 
bad kan. We weten precies hoe dat moet: eerst zeep in het 
water, dan de baby in bad, dan mag de baby gewassen 
worden met een washandje en als laatste drogen we de baby 
af met een handdoek. 

In de bouwhoek 
bouwen we een 
familiehuis, we tekenen 
onze eigen stamboom, 
we tellen hoeveel 
broers en zussen Raai 
de Kraai heeft en we 
knutselen aan 
Vaderdagcadeaus. 

 

We wensen iedereen 
fijne laatste 
schoolweken en daarna 
een zonnige vakantie!! 

Groetjes Groep 1/2 B De Vlinders, Juf Lian, Juf Sanne en Juf Boukje 
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Kamp groep 8 
Met de groepen 8 zijn wij op kamp geweest in Overloon. De regen van de eerste dag liet de pret niet 
drukken, wat hadden wij het fantastisch! We zijn naar een interessant museum geweest over de Tweede 
Wereld oorlog, we hebben gezwommen in een zwembad (deze was alleen voor ons met bubbelbad, 
golfslagbad en een donkere glijbaan!), heerlijk gebarbecued, Spooktocht en andere spellen in het bos 
gedaan en nog veel en veel meer! We hebben weinig geslapen, maar dat maakte niemand wat uit. Het 
was fantastisch! Ohja er was een winkeltje in de buurt met een echte grote papegaai. Wat gaaf! 

Groep 8 

CITO eindtoets groep 8 
In groep 8 hebben wij de CITO-eindtoets gemaakt. Het waren twee 
spannende dagen waarbij we vooral stil aan het werk moesten. Dit was niet 
erg, want wij wisten waar we het voor deden. Iedereen had een goede uitslag 
en we mochten kauwgom eten tijdens het maken van de toets. We hebben 
als school boven het landelijk gemiddelde gescoord! Wij zijn super trots! 

Schoolreisje 
Eindelijk mocht het weer… Op schoolreisje! Ondanks de stortregen 
midden op de dag hebben wij ons goed vermaakt in de Efteling. We 
hebben vooral veel gesnoept (stiekem ook in de bus), veel gekletst 
en onderling veel lol gehad. Al met al een topdag! 

Groetjes, Meneer Charis 

Afscheid groep 8 
Nog even en dan is het zo ver. Groep 8 gaat de basisschool 
verlaten. Dit doen wij uiteraard met een musical en het 
traditionele uitglijden op het schoolplein. Wij zullen de musical 3 
keer opvoeren zodat iedereen die dat wil de musical kan zien.  

Het uitglijden zal op woensdag 13 juli zijn. In de avond is de 
oudervoorstelling en dan hebben de kinderen van groep 8 
vakantie! 


