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Beste ouders /verzorgers, 

 

Juf Mandy 

U heeft het van de week al het Social Schools bericht kunnen lezen. Juf Mandy heeft mij 

een aantal weken geleden aangegeven dat ze de Dukendonck gaat verlaten. Na 19 jaar aan 

de Dukendonck verbonden te zijn geweest gaat Mandy nu een ander pad kiezen. Altijd 

spannend, maar heel begrijpelijk. Als jonge meid via een stage op de Dukendonck komen en 

voor je het weet zijn er 19 jaar voorbij. Wij willen Mandy enorm bedanken voor haar inzet 

en betrokkenheid. Met hart en ziel zo betrokken bij kinderen, ouders en collega’s. 

Fantastisch om te ervaren. Wij wensen Mandy heel veel plezier en succes met haar nieuwe 

loopbaan.  

 

Het managementteam  van de Dukendonck is zich op dit moment aan het beraden hoe wij 

de taken van Juf Mandy gaan opvangen. Als hier meer duidelijkheid over is, dan informeren 

wij u hierover. 

 

Belevingskaart Tolhuis 

Woensdag 2 oktober werd de belevingskaart van Tolhuis gepresenteerd. Het is een echt 

plaatje geworden. De wijk Tolhuis staat er heel mooi op. Wat is er een hoop te zien en te 

beleven in Tolhuis. De belangstelling mocht er woensdag 2 oktober ook zijn. Onder het 

genot van een hapje en een drankje kregen bewoners van de wijk de mogelijkheid om 

elkaar te ontmoeten. Zelf vond ik het ook fijn om te zien hoe onze brede school wederom 

het middelpunt was van deze bijeenkomst. De Dukendonck wil in de toekomst meer 

aandacht besteden aan het verbinden van de wijk. 

 

Algemene ouderavond 7 oktober 

Maandag 7 oktober was de algemene ouderavond. Op deze avond presenteerde de 

ouderraad het financieel jaarverslag van het afgelopen schooljaar. Verder werd er 

duidelijkheid gegeven over de inzet van de ouderraad in de werkgroepen voor het 

aankomend schooljaar.  

 

Ouderraad 

Aankomend jaar vieren we 25 jaar Dukendonck. De ouderraad heeft hier een belangrijke rol 

in. Zoals u misschien al weet zijn er werkgroepen op de Dukendonck en bij een aantal 



werkgroepen sluit ook de ouderraad aan en verlenen veel hand en span diensten. De 

werkgroepen kunnen niet zonder u als ouder. Ook dit jaar is de ouderraad op zoek naar 

ouders die mee willen helpen in de werkgroepen. U kunt zich melden bij een van de leden 

van de ouderraad. 

 

Landelijke staking 6 november   

U heeft het misschien al gehoord in het nieuws. Woensdag 6 november is er wederom een 

landelijke stakingsdag in het basisonderwijs. De leerkrachten van de Dukendonck hebben 

besloten om ook te gaan staken. De kinderen zijn deze dag vrij.  

  

Groep 1 t/m 4 vrij   

Vrijdag 8 november zijn de groepen 1 t/m 4 vrij. Zet deze datum goed in uw agenda. Het 

komt geregeld voor dat er ouders van de groepen 1 t/m 4 op deze vrije dag met hun 

kind(eren) naar school komen. U kunt de data van de vrije vrijdagen ook terugvinden in de 

algemene agenda van Social Schools. 

 

Ik-rapport 

Dinsdag 12 en woensdag 13 november zijn er de 10 minuten gesprekken over het Ik-

rapport. Mocht het niet lukken om op gesprek te komen, neem dan even contact op met de 

leerkracht van uw kind. Het is een afspraak op de Dukendonck dat alle ouders een gesprek 

hebben over het Ik-rapport.  

 

Dukendonck atelier 

Woensdag 20 en 27 november is het Dukendonck atelier. Het thema van dit atelier staat in 

het teken van Sinterklaas en de winter in het algemeen.  

 

Sinterklaas 

Zaterdag 16 november komt de goedheiligman oftewel Sinterklaas weer in Nederland aan. 

Een tijd van gezelligheid en verwachtingen over welk cadeau we gaan krijgen van de goede 

Sint. Donderdag 5 december bezoekt de Sint De Dukendonck. Dat zal weer een flink feest 

worden. We hebben op deze dag een continurooster tot 14:00 uur. 

Vrijdag 6 december zijn de groepen 1 t/m 4 roostervrij en de groepen 5 t/m 8 beginnen pas 

om 10:30 uur. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Roland Leenhouwers 

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

Dukendoncker onderbouw 

Nieuw thema: 



Het nieuwe thema is: Herfst.  In de klas doen we allerlei activiteiten die met dit thema te 

maken hebben.  Als de kinderen herfstvruchten hebben gevonden, dan mogen ze deze 

meenemen naar de klas. Denk aan: kastanjes, eikels, dennenappels en beukennootjes.  

Herfstpad: 

In de week van 28 oktober gaan we met de kleuterklassen naar het Herfstpad in de Goffert. 

De kinderen gaan op pad in de natuurtuin en leren spelenderwijs allerlei dingen over de 

herfst en de dieren die daarbij horen. Fijn dat er veel ouders hebben ingeschreven op de 

lijsten om mee te gaan.  

Opening thema Herfst: 

Afgelopen week zijn we op bezoek geweest bij de Peuterspeelzaal. We hebben kunnen 

luisteren naar een Herfstverhaal en mogen spelen in het kabouterbos. Ook zullen we aan 

het einde van het thema, het thema gezamenlijk afsluiten.  

Inschrijven voor de oudergesprekken: 

Vanaf 1 november, 12.00 u. is het mogelijk om in te schrijven voor de oudergesprekken via 

Social Schools.  Mocht dit problemen opleveren, meld het dan even bij de groepsleerkracht.  

Ik-rapport: 

Op donderdag 7 november krijgen de kinderen het ik-rapport mee naar huis.  

Vrije vrijdag: 

8 november zijn de groepen 1-4 vrij.  

Gymspullen: 

Nog niet alle kinderen hebben gymkleding en gymschoenen mee naar school. Het zou fijn 

zijn als alle kinderen: 

- Een t-shirt 

- Een broekje 

- Gymschoenen 

In een tas op de gang hebben liggen. Op de gang van iedere klas staat een kast voor de 

gymspullen.  

 

Groetjes, de leerkrachten van de kleuters 

Shalina, Wendy, Boukje, Lisa en Sanne  

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

 

 



Beste ouders, Groep 3 

Met de herfstvakantie achter de rug hebben we weer nieuwe energie om nog meer te 

leren. Dat is ook zeker te zien. De kinderen doen enorm hard hun best!  

We ronden Kern 3 van Veilig Leren Lezen af en beginnen alweer aan kern 4. In kern 3 

hebben we onze eerste tweetekenklanken geleerd: de ‘oe’ en de ‘ij’. Ook hebben we de ‘d’ 

en de ‘b’ geleerd. Deze zijn erg lastig om uit elkaar te houden. In de klas gebruiken we 

hiervoor verschillende geheugensteuntjes. Deze hangen op het whiteboard in de klas. Denk 

hierbij aan de ‘dikke billen’. Maar ook hebben we zelfs een eigen liedje verzonnen om het 

nog beter te kunnen onthouden! Dit liedje hebben jullie hopelijk allemaal gezien op het 

Dukendonckpodium. Mocht u thuis nog verder willen oefenen, adviseer ik u deze website. 

Bij rekenen zijn we al voorzichtig bezig met sommen maken: 5 dropjes en er komen er 2 bij, 

hoeveel hebben we er dan? Dit oefenen de kinderen echt in hun schriften, maar van echte 

dropjes leer je natuurlijk nog beter! Daarnaast zijn we veel bezig met het splitsen van 

hoeveelheden en kunnen we nu ook ons rekenrek gebruiken. 

Om de kinderen nóg beter te leren lezen heb ik u als ouder nodig! Het zou fijn zijn wanneer 

ik iedere ochtend wat ouders heb die met een groepje kinderen kunnen gaan lezen. Er 

hangt een papier op het raam waar al veel ouders zich hebben ingeschreven om te helpen, 

super! Het zou het handigst zijn als er ongeveer twee à drie ouders per ochtend zijn die ons 

willen helpen. Wanneer u zich inschrijft betekent dit dat u in principe iedere week een 

kwartiertje tussen 08.45u en 09.00u met een groepje kinderen gaat lezen. Mocht u een 

keer onverhoopt niet kunnen, is dit natuurlijk te overzien. 

De ik-rapporten en daarmee de eerste 10-minutengesprekken van dit schooljaar komen er 

weer aan. Het is vanaf 1 november mogelijk om u hiervoor in te schrijven via Social Schools. 

Vanwege een cursus ben ik de woensdagmiddag met de gesprekken helaas minder 

beschikbaar. Er zijn echter nog voldoende andere mogelijkheden. Mocht het inschrijven 

onverhoopt toch niet lukken, kom dan even bij me langs. 

Andere korte mededelingen: 

 We hebben samen de volgende belangrijke klassenregel gekozen: ‘Ik let op mijn 

eigen werk’. De kinderen vonden dat we hier nog het meest van konden leren. 

Komende tijd staat deze regel dus centraal. We proberen ons dan vooral te focussen 

op ons eigen werk, zonder op een ander te letten.  

 Er worden nog regelmatig gymspullen vergeten: wilt u hieraan denken? We gymmen 

op maandagmiddag en donderdagochtend. 

Met vriendelijke groet, 

Karen 

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

https://www.google.com/search?q=dikke+billen+db&tbm=isch&ved=2ahUKEwjD7fDDi7XlAhVpUVAKHZgEAqIQ2-cCegQIABAA&oq=dikke+billen+db&gs_l=img.3...336.594..1537...0.0..0.114.208.2j1......0....1..gws-wiz-img.......0j0i30j0i5i30j0i24.MoS8Fvb9xQI&ei=7bKxXYPDLemiwQKYiYiQCg&bih=608&biw=1366&rlz=1C1GCEA_en&safe=strict
https://www.jufbijtje.nl/veilig-en-vlot-kern-3-kim/


Beste ouders /verzorgers, 

Groep 3-4 

De herfst is echt begonnen. Buiten waait en regent het. Het wordt steeds vroeger donker. 

De tijd tussen de herfstvakantie en de kerstvakantie is ook altijd een stormachtige periode 

in de klas. Sinterklaas en Kerst komen eraan. Zeker voor de jongsten is het altijd spannend. 

In de klas houden we het zo lang mogelijk rustig. Dat is ook voor de kinderen fijn ;-)  

 

Houd de agenda van SocialSchools goed in de gaten. Niet alleen voor de activiteiten in de 

klas en de aankomende vrije dagen, maar ook voor de rapportgesprekken. De planning kunt 

u binnenkort zelf maken. U krijgt bericht wanneer u zich kan inschrijven. Wie het eerst 

komt, die maalt het eerst. Ouders die zich niet inschrijven, plan ik zelf in. Wisselen van tijd 

is dan lastig. Zorg dus nu al dat uw app het goed doet of log in op een computer. 

 

In de klas werken we gestaag door. De nieuwigheid is er wel van af. We werken steeds 

harder en beter. Mooi. De Leeuwen in groep 3 hebben binnenkort kern 3 af. Dan komen er 

natuurlijk weer toetsen. We noemen het deze keer “de herfstsignalering”. We krijgen een 

nog completer beeld van de lees- en spellingsontwikkeling. We nemen deze resultaten 

uiteraard mee in de rapportgesprekken. De Giraffen in 4 hebben de afgelopen periode 

vooral veel gerekend. Vooral het rekenen tot 20 stond centraal. Dat blijft ook wel, maar we 

gaan nu een accent leggen op lezen. U kunt thuis meehelpen. Hier leest u wat u thuis kunt 

doen. Kinderen die het nodig hebben krijgen ook leeswerk mee naar huis. Het zou fijn zijn 

als u dagelijks samen met het kind de tekst wilt lezen. Steeds dezelfde tekst. Het gaat om de 

snelle herkenning van de woorden. U zit er naast, luistert mee en corrigeert wanneer nodig. 

 

Het is fijn om te merken dat de meeste kinderen op tijd in de klas zijn. Als u mee naar 

binnen gaat in de klas, zou u dan ook willen fluisteren? Sommige kinderen zijn al aan het 

werk. 

 

Dank ook voor al de doosjes, wc-rolletjes en andere knutselspullen. We hebben ze al goed 

gebruikt. Voorlopig hebben we even voldoende. 

Tot zo ver. Tot de volgende keer. 

Elo Andringa 

 
 
 
 

http://www.farelschoolkatwijk.nl/bestanden/483573/vll_art_thuis_helpen_lezen.pdf


Beste ouders/verzorgers van de Dukendonck (groep 4), 
 
De herfstvakantie zit er al weer op! Hopelijk hebben jullie een fijne vakantie gehad. 
Aankomende periode gaan wij meer letten op het te laat komen. Ik merk, nu we in de 
eerste week na de herfstvakantie zitten, dat dit al een stuk beter gaat.  
In de ochtend valt mij ook op dat het afscheid nemen tussen ouders en kinderen lastig is. 
Afscheid nemen, en dan heb ik het over ’s ochtends, bij de deur van de klas of aan hun 
tafeltje, is voor sommige kinderen ‘een dingetje’. Op Social Schools zal ik binnenkort een 
artikel plaatsen over verscheidende tips over het afscheid tussen kind en ouder in de klas.  
 
Tafels oefenen 
Voor de herfstvakantie zijn er al diverse tafeldiploma’s door kinderen behaald, super! De 
meeste kunnen zelfs al de tafel van 1 en 2. Voor de kerstvakantie is het doel voor de 
kinderen dat ze de tafel 1, 2, 3 en eventueel 4 beheersen. Elke dag oefenen we dit tijdens 
een les automatiseren van tafels. De kinderen kunnen thuis op het internet ook de tafels 
oefenen/leren. Er zijn diverse websites die de kinderen op een leuke manier de tafels 
aanbieden. Probeer dit thuis te stimuleren! Eventuele oefensoftware vindt u hier. Deze 
oefensoftware gebruiken wij ook in de klas tijdens een les automatiseren.  
 
Klassenbouwers 
Groep 4 heeft na de herfstvakantie nieuwe tafelgroepjes gekregen. Ik heb de groepen zo 
ingedeeld dat ze van en met elkaar kunnen leren. Ook voor de kinderen van groep 4 zijn 
vriendschappen erg belangrijk. Doordat ze uitzoeken met wie ze het best kunnen 
opschieten, wisselen de combinaties nog wel eens. De omgang met leeftijdsgenoten en de 
gedragscodes in de groep bepalen hun gedrag. 
In groep 4 gaan we tot aan de kerstvakantie aandacht besteden aan samenwerken. Bij 
coöperatieve werkvormen werken de kinderen samen en komen zo tot leren. Met 
klassenbouwers leren de kinderen van de klas elkaar goed kennen, vergroten ze de wil tot 
samenwerken, leren ze elkaar te accepteren en voelen ze zich veiliger in de groep.  
Daarnaast zijn we van start gegaan met de ‘Topper van de dag’. Per dag wordt er kind 
uitgekozen. Hij/zij heeft zich deze dag goed gedragen en is actief betrokken geweest bij de 
instructie. Dit zorgt voor een fijn en veilig klasklimaat . 
 
Rapporten  
De ik- rapporten gaan op donderdag 7 november mee. Dit rapport wordt gebruikt om de 
vaardigheden die niet te maken hebben met schoolvakken, maar met werkhouding en 
sociale vaardigheden in kaart te brengen. De kinderen schrijven zelf ook een stukje. In dit 
stukje schrijven ze over hun bevindingen in de klas en over zichzelf. De 10 minuten 
gesprekken zijn op dinsdag 12 november en woensdag 13 november. Op Social Schools 
kunnen de ouders zich inschrijven.  
 
Gym 
De kinderen gymmen op maandag 13.00 t/m 13.45 uur en op donderdag 09.45 t/m 10.30 
uur. Nog niet elk kind heeft gymschoenen. Het is voor de hygiëne en voor het kind zelf 
prettig om goede gymschoenen te hebben. Tevens zijn er kinderen die regelmatig hun 

https://www.tafeldiploma.nl/groep-4/


gymkleren vergeten. Probeer samen met de kinderen eraan te denken dat ze hun gym-
kleding en schoenen niet vergeten.  
 
Data vrije vrijdagen 
8 november, 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.  
 
Lieve onderwijsgroet, 
Anouk 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Groep 5 

Uitgerust van een welverdiende herfstvakantie heeft groep 5 de draad weer opgepakt. 
We gaan een drukkere periode tegemoet, waarin vanzelfsprekend Sinterklaas en Kerst ook 
centraal staan. 
 
Over de afgelopen weken valt niet zo heel veel te vertellen. Toch ga ik even m’n best doen… 
 
De waterdag (25 september): Een geslaagde dag. Er is veel water gedronken en kinderen 
kwamen er achter dat je eigenlijk niet al die sapjes en drankjes nodig hebt. En wat zitten er 
soms veel suikerklontjes in zo’n pakje!! Een eye-opener voor velen! 
 
We hadden een Dukendonckpodium! Druk bezocht en de kinderen hebben de liedjes en 
dansjes als leuk ervaren en het publiek heeft volgens mij wel genoten. Het voelt toch weer 
even als een klein uitje. 
 
Dukendoncklied: De kinderen hebben een kleine bijdrage mogen leveren aan een nog 
samen te stellen schooljubileumlied. Ze konden woorden of zinnen aanleveren, waarvan zij 
vonden dat deze in het lied verwerkt zouden moeten zitten, omdat die zo goed bij de 
Dukendonck passen. Verder konden ze laten weten of er misschien een stukje rap in zou 
moeten zitten, of dat het enkel zang moet gaan worden. Het uiteindelijke lied blijft nog 
even een verrassing! 
 
We hebben inmiddels al weer wat verjaardagen en traktaties van kinderen achter ons 
liggen. We willen benadrukken dat de grootte van de traktatie er eigenlijk niet toe doet. En 
verder dat we het graag gezond proberen te houden en dat het geen cadeautjesfestival 
wordt. De school zal hier zeer binnenkort in een schrijven nog op terug gaan komen. 
 
Op maandag 28 oktober is er een studiedag voor de leerkrachten ingepland. Alle leerlingen 
zijn dan vrij! 
 
7 november: IK-rapport gaat mee met de kinderen. 
12/13 november: Rapportgesprekken 
Verzoek aan u allen zich hierop in te gaan schrijven! 



Start inschrijving: vrijdag 1 november 9.00 uur. Einde inschrijving: Vrijdag 8 november 12. 

00 uur. 

Dat was het voor deze keer! 
 
Groetjes, Charona en Edwin 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Groep 6 

Rapportgesprekken:  
Op donderdag 7 november gaan de ik-rapporten mee. U kunt zich binnenkort inschrijven 
voor de 10 minutengesprekken. Deze zullen gehouden worden op dinsdag 12 november en 
woensdag 13 november. Ik zou het heel fijn vinden om iedereen te zien. De rapporten 
mogen uiterlijk 6 december weer ingeleverd worden.  
 
Sinterklaas: 
Wij vieren sinterklaas op 5 december. De kinderen hebben dan continurooster. In de 
groepen 5 en 6 hebben we er gekozen geen surprises meer te maken. We gaan een 
dobbelspel spelen met de kinderen. Over de dag en de invulling hiervan krijgt u nog meer 
informatie.  
 
Brandweer 
Op woensdag 30 oktober krijgen wij in de klas les van de brandweer over brandpreventie. 
Na de les krijgen de kinderen ook informatie mee voor thuis. Het is leuk om dit thuis met de 
kinderen door te nemen.  
 
Luizenkammen 
Afgelopen week heb ik er een berichtje uit gedaan waarin ik ouders vraag die willen helpen 
met luizenkammen. Vanwege het te kort aan ouders die school breed willen kammen, 
moeten we nu zelf voor ouders zorgen die de klassen willen kammen. Het is dus heel 
belangrijk dat er genoeg ouders zijn. 
Heb je de eerste woensdagen na de vakanties nog een kwartiertje vrij om 08.45uur? Schrijf 
je dan in op de lijst op het raam. We hebben nu pas een ouder en moeten er 4 hebben. 
 
Wieneke  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Groep 5/6. 

Na een heerlijk weekje vakantie zijn we vol goede moed weer begonnen. 

Voor de vakantie hebben we kunnen genieten van geweldige optredens tijdens het 

Dukendonck-podium. Wat een talentjes zitten er in onze groep! 

Aankomende maandag, 28 oktober, heeft het team een studiedag. De kinderen zijn dan vrij. 

Dinsdag 29 oktober: toets aardrijkskunde. De samenvattingen en topo oefenbladen ( groep 

6) zijn inmiddels al mee naar huis. Nu flink oefenen. 



Woensdag 30 oktober komt de brandweer in de klas. Ze komen ons van alles vertellen over 

brandpreventie. 

Donderdag 7 november gaat het ik-rapport mee naar huis. De 10-minuten gesprekken 

volgen dan op dinsdag 12 en woensdag 13 november. Houd u de intekenlijst in Social 

Schools in de gaten. 

Marisa en John. 

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

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

Start na de vakantie: 

De welverdiende vakantie zit erop en in groep 7 zijn we weer hard aan de slag gegaan! De 

eerste twee blokken hadden we grotendeels afgerond voor de vakantie en ook rekenen 

hebben we nu afgesloten. Na de vakantie hebben we een herhalingsweek gehad waarbij we 

alles wat we lastig vonden samen extra hebben geoefend. Dit heeft iedereen erg goed 

gedaan! 

Luizenkammen: 

We zijn in groep 7 dringend op zoek naar ouders die graag willen helpen met 

luizenkammen. Dit is altijd op de woensdag na de vakantie en duurt ongeveer een half 

uurtje. Aanmelden kan bij mij! 

IK-rapport: 

Op donderdag 7 november gaat het IK-rapport mee met de kinderen. Daarnaast ontvangt u 

binnenkort een uitnodiging voor dit rapportgesprek. Ik hoop jullie graag allemaal te zien. 

Studiedag: 

Op maandag 28 oktober is er een studiedag. De kinderen zijn deze dag vrij. 

(Nieuwe) stagiair in de klas 

Beste ouders/verzorgers, 

Even voorstellen: 

Mijn naam is Jurre Janssen en ben Pabo stagiair op de Hogeschool Arnhem en Nijmegen. In 

dit bericht wil ik jullie laten weten dat ik vanaf deze woensdag stage kom lopen bij uw 

zoon/dochter in de klas. U kunt mij wellicht al kennen en al een keer hebben zien rond 

lopen in de school. Dit komt omdat ik  in schooljaar 17-18 al heb stage gelopen op de 

Dukendonck. Toevallig ook aan deze groep 7 (toen groep 5 bij juffrouw Charona).  Heeft u 

verder nog vragen, dan beantwoord ik deze graag. Op de woensdag en donderdag zal ik 

aanwezig zijn. 

Met vriendelijke groet, 

Jurre Janssen 



Automatiseren van sommen: 

Tijdens de afgelopen herhalingsweek zijn we erachter gekomen dat het automatiseren van 

kleine erbij en eraf sommen en zowel keer als deelsommen nog niet bij iedereen volledig 

geautomatiseerd zijn. Hoewel we hier in de klas aandacht aan besteden is het ook erg 

belangrijk dit thuis bij te houden. Dit is de basis om sneller verder te komen met rekenen in 

groep 7! Kijk bijvoorbeeld eens op een van deze sites met uw kind: 

https://www.tafeldiploma.nl/ , https://www.sommenprinter.nl/ of 

https://www.spelletjesplein.nl/ om dit te oefenen. Je kan natuurlijk ook zelf Google 

raadplegen, er is genoeg te vinden! 

Tot de volgende Dukendoncker, 

Groetjes Charis 

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

Groep 7/8 

De herfstvakantie zit er weer op. We hebben kunnen genieten van een weekje vakantie. Dit 

was wel verdiend.  

Na de vakantie is er een nieuwe leerling bij ons in de klas gekomen. Rangga is maandag 21 

oktober gestart en zit in groep 7. Wij heten hem van harte welkom op de Dukendonck en 

natuurlijk in onze klas. Het is super om te zien hoe lief de kinderen voor hem zijn en hoe 

graag ze hem willen helpen met het wennen in de klas. Een groot compliment voor de hele 

klas.  

Maandag 28 oktober is er een studiedag. Dit houdt in dat de kinderen die dag vrij zijn.   

Donderdag 7 november gaat het ik-rapport met de kinderen mee naar huis. U krijgt 

binnenkort via Social Schools een melding om u in te schrijven voor de rapportgesprekken 

op dinsdag 12 en woensdag 13 november. Wij vinden het heel belangrijk dat u zich voor de 

gesprekken inschrijft.  

Er volgende komende tijd korte berichten via Social Schools met informatie. De informatie 

zal onder andere gaan over Sinterklaas en Kerst. Fijn als u dit in de gaten wilt houden. Ook 

is er al een bericht uitgegaan over de luizencontrole. 

Lisa en Freek 

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

Groep 8 

Het was weer even wennen na de herfstvakantie. Op tijd je bed uit en er opnieuw flink 

tegenaan op school. Niet zo gemakkelijk als de dagen korter worden, maar in deze periode 

zijn er gelukkig ook een aantal gezellige activiteiten en dat is fijn. Blijf je 

verantwoordelijkheid nemen, dan hoor je mij niet klagen en dat is voor iedereen wel zo 

prettig. Op donderdag 7 november krijgen de kinderen hun ik-rapport uitgereikt. De 

aansluitende oudergesprekken vinden plaats op dinsdag 12 en woensdag 13 november inde 

https://www.tafeldiploma.nl/
https://www.sommenprinter.nl/
https://www.spelletjesplein.nl/


avonduren. Denkt u er even aan dat u zich inschrijft via Social Schools. Ik vind het belangrijk 

om met u van gedachten te wisselen over uw kind. 

In deze periode zullen er lootjes getrokken worden voor de sinterklaasviering op 5 

december. Verdere informatie krijgt u aangeleverd via Social Schools. 

Tijdens het Dukendonckatelier op 20 en 27 november gaan we creatief aan de slag met het 

thema “Winter met de Sint”. De kinderen kunnen kiezen uit twee verschillende opdrachten 

die bij dit thema passen. 

Afsluitend wil ik nog even vermelden dat de kinderen voor de kerstvakantie een 

boekbespreking gedaan moeten hebben. Zij zijn daarvan op de hoogte. 

Groetjes Wim 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Activiteitenplein Dukendonck   Speel-leerkamer   
   
Speel-leerkamer Updates 
 Hallo allemaal,  
 
Het eerste thema van de Speelleerkamer is weer voorbij, dit was het thema: “Een Reis Rond 
de Wereld”. De kinderen hebben lekker gekookt en heerlijke wereldse gerechten mogen 
maken en proeven.  Ook hebben de kinderen een traditionele Griekse dans geleerd: de 
Syrtaki .  
 
Nu zijn we begonnen aan het tweede thema: “Fantasia”.  Kinderen van groep 1 tot en met 
4 gaan lekker creatief aan de slag met het thema Fantasia. Kinderen van groep 5 en 6 
mogen weer samen met ons de activiteiten voor dit blok bedenken. Het thema Fantasia 
duurt tot de kerstvakantie. Het belooft een creatief en leuk blok te worden.  
 
Nieuws uit de Speelleerkamer 
De herfstvakantie activiteit van 15 oktober was een 
groot succes jullie kwamen met veel kinderen (30) en 
ouders (14). Hartelijk dank voor een leuke middag 
namens het team vande Speelleerkamer.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  



 

 


