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Beste ouders, verzorgers van de 
Dukendonck, 

In de eerste Dukendoncker vertelde 
ik u dat Taal één van onze 
belangrijkste ontwikkelingen is dit 
schooljaar. Lezen is daar een 
onderdeel van. Leren lezen, maar 
ook lezen om te leren. Motivatie 
voor lezen en leesplezier zijn hierbij 
van belang. 

Zoals u weet hebben wij een 
bibliotheek op school. Deze wordt 
‘gerund’ door een aantal ouders, 
superfijn! Daarnaast zorgt 
bibliotheek Zwanenveld voor 
nieuwe boeken én kunnen de 
kinderen boeken reserveren die dan 
naar school worden gebracht. Onze 
contactpersoon van de bibliotheek 
verzorgt een aantal activiteiten bij 
ons op school om het leesplezier te 
bevorderen. Zo laat ze kinderen 
kennis maken met de nieuwe 
boeken of leest ze voor. Ook 
bezoeken onze groepen de 
bibliotheek in Zwanenveld. Zo leren 
de kinderen weer nieuwe boeken 
kennen en kunnen ze ook na school 
daar gaan lenen. 

Juf Karen start binnenkort met de 
opleiding tot leescoördinator. Dit 
schooljaar maken we een start met 
het bevorderen van leesplezier bij 
de kinderen, volgend jaar geven we 
er dan een vervolg aan, samen met 
onze contactpersoon van de 
bibliotheek. Want lezen is heel leuk! 
 
Met vriendelijke groet, Ilse Potjewijd 

 

Agenda 
Woensdag 1 februari 
Open dag Dukendonck 

Woensdag 8 februari en  
donderdag 9 februari 
Adviesgesprekken groep 8 

Vrijdag 10 februari 
Rapporten groep 1 t/m 7 
 

Dinsdag 14 februari en 
woensdag 15 februari 
Rapportgesprekken  
groep 1 t/m 7. 
 

Vrijdag 17 februari 
Carnaval continurooster 
(08:45u - 14:00u) 
 
Maandag 20 februari 
Start voorjaarsvakantie tot en 
met vrijdag 24 februari. 
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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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Beste ouders/verzorgers,  
Hierbij weer wat updates van Bindkracht10  
(Mohamed, Luis en Iris).  

Het aanbod van het kinderwerk (Speel-leerkamer) en jongerenwerk (schakelclub) is nu 
gratis geworden. Het kan zijn dat wij voor grotere activiteiten wel een kleine bijdrage 
vragen, maar voor vaste activiteiten niet meer. 

- We zitten nu in de aula en hebben daar een prachtige ruimte om de kinderen, 
jongeren en ouders te mogen ontvangen. 11 januari was er ook een leuke 
housewarming om dit te vieren. 

- In de carnavalsvakantie komen er weer leuke activiteiten aan, houd onze social media 
en social schools hiervoor in de gaten. 

- De laatste woensdag van februari (22 februari) start de meidenclub weer. Voor meer 
informatie neem contact op met Iris (06-20335849). 
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Kinderwerk:  

Blok 3: is volop bezig met activiteiten over de ruimte.  
Groep 1 en 2 zat zo vol dat de groep zelfs gesplitst is. Super leuk dat zo veel kinderen 
ons aanbod leuk vinden. Ouders en het team krijgen weer een uitnodiging om samen 
met ons blok3 af te sluiten. De inschrijving voor blok 4 (gezondheid & natuur) is eind 
februari.  

Vrijdag in de sportzaal van Tolhuis 
Zaalvoetbal: 15.30-16.30 voor jongens/meiden van groep 
7&8 
Zaalvoetbal: 16.30-18.00 voor jongens van 12 tot 15 jaar 

Jongerenwerk: 

Woensdag 
Inloop: jongens: 10 tot 15 jaar van 16.30-18.00 om de woensdag in het 
Activiteitenplein. Deze activiteiten worden georganiseerd door Luis en hiervoor is geen 
betaling of inschrijving nodig.  

Meidenclub: van 17.00-18.30 om de woensdag in het Activiteitenplein voor meiden uit 
groep 6/7/8 en 1e klas. Deze wordt georganiseerd door Iris. Betalen en inschrijven is 
hiervoor niet nodig. Wel toestemming van ouder(s).  De eerste meidenclub start 
woensdag 22 februari (in de vakantie). 

Elke woensdag van 19.00-20.00 is er zaalvoetbal in de sportzaal van Tolhuis voor 
jongens 15+ georganiseerd door Mohamed. 

Zijn er ouders, jongeren of kinderen die andere activiteiten willen organiseren? Laat 
het ons dan weten. We denken graag met jullie mee. 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met: 
Luis (06-41459217) 
Mohamed (06-44957344) 
Iris (06-20335849) 



 

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 

 

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

Op peutergroep Dukendonck zijn we het jaar gestart met een nieuw thema, 
namelijk Puk gaat naar het circus! In dit thema leren de peuters alles over wat er in het 
circus te zien is én hebben we zelfs ons eigen circus met een ballenbak.  

Tijdens dit thema gaan we ook carnaval vieren! De peuters (én pedagogisch 
medewerkers) mogen in de week van 13 t/m 17 februari verkleed naar de peutergroep 
komen. Wat een feest!  

Peutergroep 

Samen met Annemiek (Kion afdeling Interieur) en Wilma (Pedagogisch Coach) zijn we 
begonnen aan een nieuwe inrichting van de groepen. Afgelopen dinsdagavond hebben 
we tot in de avonduren de Acrobaatjes groep opnieuw ingericht en 31 januari as is de 
Clowntjes aan de beurt. In de volgende Dukendoncker zal het resultaat te zien zijn :D  

Even voorstellen: 

Hallo!  

Bij deze wil ik mij even voorstellen aangezien ik na de kerstvakantie  

ben begonnen op peutergroep de Dukendonck.  
Mijn naam is Stephanie. Ik ben 35 jaar oud en werk sinds 2010 
bij Kion.  
Ik heb hiervoor op de peutergroep in Zwanenveld gewerkt en nu 
kom ik het team versterken in Tolhuis.  
Ik heb er erg veel zin in! Mocht u vragen hebben, dan hoor ik het graag.  

Tot ziens!  

Groetjes Stephanie  
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Alle aansluitmomenten van de Liz klas kinderen lopen heel goed. Ieder kind van Liz 
heeft een eigen moment in de week waarop het naar een klas of peutergroep gaat 
met kinderen van zijn/haar eigen kalenderleeftijd. Daar spelen ze of werken ze mee 
in de klas met de les die er op dat moment wordt gegeven. We zien dat de kinderen 
van de Liz klassen dit altijd erg leuk vinden en er veel van leren. We hopen dat dit 
andersom ook zo is. 

Ook zijn we regelmatig met een paar kinderen te vinden bij de activiteiten van 
bindkracht 10. Zo waren we vorige week aan de slag met papier machee. 
Ervaringen die onze kinderen weer een beetje wijzer maken. 

In de Liz klas hebben we nu het thema winter en gaan we volgende week over naar 
het thema sprookjes. We werken iedere 4 weken met een ander thema. Hierbij 
oefenen we woorden, gebaren en doen we allerlei ervaringen op die met het 
lopende thema te maken hebben. We gaan dan ook altijd even langs de bieb om 
boeken te zoeken die we kunnen gebruiken in de klassen. Wie weet kom je ons 
daar of onderweg wel eens tegen. 

LIZ-Klas 
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Nu de kerstvakantie voorbij is en alle kerstwerkjes 
mee naar huis zijn, hebben wij om de ingang van 
onze klas te versieren allemaal een sneeuwpop 
gemaakt. Het heeft zelfs nog een klein beetje 
gesneeuwd afgelopen week. Daar konden we 
helaas alleen een mini sneeuwbal of sneeuwpopje 
van maken.. Wie weet komt er nog meer sneeuw! 

Groep 2-3 

Sinds deze week zijn we 
begonnen met het 
tutorlezen. Kinderen van 
groep 7/8 komen twee 
keer per week samen met 
een kind van onze groep 
2/3 lezen.  

Groetjes groep 2-3 , Juf Sonja en Juf Esther 

Groep 3 kent sinds deze week alle letters! Het letterbord hangt vol en binnenkort hebben 
we een letterfeest om te vieren dat we ze allemaal hebben geleerd. De rest van het jaar 
blijven we goed de letters oefenen en leren we steeds langere woorden en zinnen lezen. 
Groep 3 kan nu zelfs aan groep 2 voorlezen! 

Laatst hebben we verliefde harten happertjes 
gemaakt. Er komt dan een getal te staan, 
bijvoorbeeld 3, de kinderen bedenken het getal wat 
erbij hoort (wat samen 10 is), namelijk 7, en als ze 
het flapje openmaken kunnen ze het controleren! 
Dit was superleuk om samen te doen! 
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De kinderen van groep 6 hebben voor de vakantie 
natuurlijk ook kerst gevierd in de klas. Er waren 
allerlei lekkere hapjes gemaakt zoals gevulde 
eieren, worstjes in bladerdeeg, sponscake, börek 
en cupcakes. Naast het diner was ook de 
kerstmarkt een groot succes. Daarvoor hebben wij 
allemaal een kersthangertje voor in de boom 
gemaakt. Deze werden gemaakt met ijsstokjes, 
daarna geschilderd en daarna gingen we het 
hangertje nog versieren. 

Groep 6A 

Sinds juf Marisa in de klas is hebben we 
een heleboel tijdschriften op de kast 
liggen van haar om te lezen. Onder 
andere de Penny, de Tina, Hoe Overleef 
Ik en Wild van Freek. Ook zijn we sinds 
kort begonnen met de boekbesprekingen. 
Er zijn er nu net vier kinderen geweest. 
We vertellen een samenvatting van het 
boek en lezen ook een stukje voor aan de 
klas. Hierna krijgen we tips en tops! 

Groetjes groep 6, Juf Marisa en Juf Esther 


