
Laatste 
 

 

 
 
 

 
Beste ouder(s) / verzorger(s), 
 
De laatste Dukendoncker van het schooljaar dient zich aan. Het is ook de laatste 
Dukendoncker volgens deze opzet. Aankomend schooljaar gaan we De Dukendoncker 
aanpassen en in een moderner jasje steken.  
Nog een week en dan mogen we gaan genieten van een welverdiende zomervakantie. 
Zoals elk jaar wil ik graag in deze laatste Dukendoncker terugblikken op het afgelopen 
schooljaar en ook vooruit kijken naar het volgend schooljaar. 
 
We begonnen in augustus 2019 aan het jubileumjaar van De Dukendonck, want 25 jaar 
Dukendonck wilden we niet zomaar voorbij laten gaan. De jubileumwerkgroep was al druk 
in de weer en op 19 september hadden we al onze eerste feestelijke activiteit, namelijk een 
bezoek aan museumpark Orientalis met de gehele school. Het was een mooie dag en het 
leek een prima aftrap voor een jubileumjaar, maar niets was minder waar. In december 
kwamen de eerste geluiden vanuit China over een vreemd virus genaamd COVID-19 
(Corona).  
Het was ook in deze periode dat we afscheid namen van Elo Andringa en Mandy 
McSorland. Elo, die voor een nieuwe uitdaging ging bij kind centrum Aquamarijn en Mandy 
die besloten had om les te gaan geven in jeugdgevangenis De Hunnerberg. Daarnaast 
besloot Chio om het onderwijs te verlaten en nam meneer Pepijn de 
bewegingsonderwijslessen over. Voor ouders was dit toch even schrikken. Twee zeer 
gewaardeerde collega’s die besloten hadden om De Dukendonck te verlaten en hun eigen 
weg te gaan. Dit is nooit fijn, maar het biedt ook weer nieuwe kansen voor andere mensen. 
Aan het begin van het schooljaar kwamen meneer Charis en meneer Edwin het team 
versterken en juffrouw Sanne nam in januari de groep van Elo over.  
 
Op dit moment was Corona nog ver weg en niemand kon toen voorzien dat we op maandag 
16 maart de school zouden moeten gaan sluiten. Er volgde een aparte periode van 
onderwijs op afstand, de Padlet, videobellen en geen kinderen en ouders in de school. We 
hebben deze periode met z’n allen goed doorstaan. Ik ben trots op het team van De 
Dukendonck. Er moest snel geschakeld worden om alles te regelen en iedereen droeg zijn 
steentje bij. Het doel hadden we duidelijk voor ogen, onze kinderen moesten thuis ook een 
vorm van onderwijs krijgen. Dit kon natuurlijk niet zonder uw hulp als ouder of verzorger. Ik 
ben trots op alle ouders die hun kinderen zo goed geholpen hebben. De betrokkenheid en 
de hartverwarmende boodschappen van steun hebben ons enorm goed gedaan. 
Na twee maanden mochten de kinderen op maandag 11 mei weer naar school. In halve 
groepen en een aangepast rooster. Door de fantastische hulp van medewerkers van SOOS 
konden we dit mogelijk maken.  



Gelukkig mochten we vanaf maandag 8 juni weer met volledige groepen starten. Alle 
activiteiten omtrent het jubileumjaar waren opgeschort en het schoolreisje was ook 
verschoven. Voor iedereen natuurlijk een enorme teleurstelling. 
 
Groep 8 
Voor de kinderen van groep 8 is dit heel erg, hun laatste schooljaar op de basisschool loopt 
ten einde. Het schoolreisje en het schoolkamp konden geen doorgang vinden. Gelukkig 
hebben de kinderen vorig jaar in groep 7 kunnen genieten van een schoolkamp. Om het 
leed te verzachten hebben we ervoor gekozen om de kinderen een feestavond aan te 
bieden. Afgelopen vrijdag 3 juli hebben we een fantastisch feest gehad. Gestart met een 
barbecue, daarna verstoppertje in de school, Levend Stratego, Laser Quest en Archery Tag. 
Een avond om niet te vergeten! De school dit keer niet om in te leren, maar om in te 
spelen.  Aankomende week gaat groep 8 dan echt afscheid nemen. Op twee avonden zal de 
musical alleen voor de ouders opgevoerd worden en op woensdagochtend gooien we de 
kinderen van groep 8 de school uit. Op een iets andere manier dan normaal, namelijk 
volgens RIVM richtlijnen . 
 
 
Schooljaar 2020 – 2021 
De activiteiten die niet konden doorgaan zullen in het aankomende schooljaar alsnog 
georganiseerd gaan worden. Het schoolreisje staat nu gepland voor donderdag 17 
september en de jubileumactiviteiten vinden plaats in de week voor de herfstvakantie. 
Natuurlijk moeten we wel rekening houden met Corona en welke richtlijnen er misschien 
nog gaan komen. Corona is er nog steeds. Ik vraag daarom ook om uw begrip. Veiligheid 
voor kinderen, ouders en teamleden staat voorop. Houd Social Schools goed in de gaten.  
 
Vrijdag 10 juli 
Om 12:00 uur hebben de kinderen vakantie. Helaas mogen ouders ook op deze dag niet 
zomaar de school in. Het gesprekje na school met de leerkracht kan nu even niet. Een 
gemis! 
 
Ik wens alle kinderen en ouders een fijne en welverdiende vakantie toe. Geniet van de rust 
en ik hoop iedereen maandag 24 augustus om 10:00 uur weer in goede gezondheid terug te 
zien. 
 
Namens het team, 
Roland Leenhouwers 
                                      -------------------------------------------------------------------------- 
 

Groep 1-2 

De afgelopen weken hebben we gewerkt aan het thema ‘Zomer’. De kinderen konden ijsjes 

kopen in onze ijswinkel. Inmiddels gaan we alweer onze laatste week in.  

Wat is het toch snel gegaan! Wat een bijzonder jaar was dit. Maar we gaan nog een aantal 

dingen afsluiten. Namelijk aanstaande donderdag is onze doorschuifochtend. Alle kinderen 



gaan van 10.30-11.45 naar de nieuwe klas met de nieuwe samenstelling van de groep en 

leerkracht.  

Vrijdag nemen we afscheid van onze oudste kleuters die naar groep 3 gaan. Hierbij mag 1 

ouder per kind aanwezig zijn. Zie in het Social Schools bericht voor het tijdsschema.  

Wij wensen iedereen hele fijne vakantie! We hebben genoten van dit leuke maar 

bijzondere jaar!  

Geniet samen!  

Liefs van de kleuterjuffen 

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

Beste ouders, Groep 3 

We hebben een gek schooljaar achter de rug. Een jaar waarin u de rol van leerkracht op zich 

nam. Bedankt voor uw inzet tijdens de thuiswerktijd, veel kinderen zijn enorm 

vooruitgegaan! Toch was het ook fijn om alle kinderen weer op school te zien. Om nog even 

te knallen die weken voor de vakantie. We hebben in korte tijd nog veel bijgeleerd. Nu de 

laatste week is aangebroken hebben we ook veel tijd voor leuke dingen. Maandag kijken we 

naar de musical van groep 8, dinsdagmiddag hebben we een echte stormbaan op het 

schoolplein staan, donderdag nemen we alvast een kijkje in de nieuwe groep bij de nieuwe 

leerkrachten en vrijdag de laatste schooldag en om 12 uur vakantie! Vooral de laatste twee 

dagen gaan we nog even van elkaar genieten. Samen leuke dingen doen, samen opruimen 

en samen afsluiten. De laatste twee dagen mogen kinderen spelletjes van thuis meenemen. 

Hierbij gaat het om bordspelletjes of iets leuks voor buiten. Daarnaast zou het fijn zijn als 

enkele kinderen een kleedje van thuis meenemen, zodat we lekker kunnen picknicken 

buiten en bij slecht weer in de klas. 

Beste ouders, bedankt voor uw inzet afgelopen jaar en een hele fijne zomervakantie 

gewenst! 

Met vriendelijke groet,  

Karen Hopmans 

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

Beste ouders, groep 3-4 

Wat een gek jaar was het… Groep 3-4 heeft dit jaar twee wisselingen van leerkracht gehad, 

we hebben weken thuis gezeten door de coronatijd en toen we terugkwamen was alles net 

een beetje anders. Toch vind ik dat de kinderen zich er goed doorheen geslagen hebben! Ik 

wil ook de ouders die zo hun best gedaan hebben om de kinderen aan het werk te krijgen 

bedanken voor hun inzet. Ik weet dat het soms niet makkelijk was. 



Deze week gaan we lekker afsluiten. Maandagmiddag kijken we naar de musical van groep 

8, waar ze heel hard op geoefend hebben. Dinsdagmiddag staat er het  een stormbaan waar 

we een half uur lekker onze energie op kwijt kunnen. We ruimen samen de klas op en 

maken alles schoon. Vrijdag sluiten we het af met leuke spelletjes en afscheid van Milena 

uit onze klas. 

Heel erg bedankt voor deze leuke tijd in deze klas. 

Ik wens jullie vast een hele fijne vakantie en heel veel plezier volgend jaar! 

 

Groetjes!  

 

 

 
 
 
 
 

                                           -------------------------------------------------- 
Beste ouders/verzorgers van de Dukendonck (groep 4), 
 
Thuisonderwijs 
Wat was dit een gek jaar! De kinderen hebben niet alleen onderwijs op school gehad, maar 
ook thuisonderwijs. Ze hebben geleerd hoe je lessen op Snappet moet maken en hoe je 
moet werken met een Padlet. Het is een goede voorbereiding op groep 5, daar werken de 
kinderen met een tablet en Snappet.  
Niet alleen de kinderen hebben een gek jaar gehad, maar ook ouders. Er werd veel van 
jullie gevraagd. Mijn complimenten voor jullie inzet thuis. De meeste kinderen zijn niet stil 
blijven staan en hebben zich verder ontwikkeld.  
 
Dinsdag 7 juli 
Op dinsdag komt er een stormbaan op het schoolplein. Groep 4 is om 10:15 uur aan de 
beurt. De kinderen mogen een half uur lang zich helemaal uitleven op het luchtkussen.  
 
Afscheid groep 4 
Aankomende week maken we er in groep 4 een gezellige week van. Er moet nog wel 
gewerkt worden, maar er is zeker tijd voor leuke dingen. De kinderen mochten briefjes 
inleveren met leuke en actieve ideeën om in de laatste week te doen. Zelf heb ik een 
selectie gemaakt. 
Het was een interessant, intensief, maar ontzettend leuk jaar! Bedankt. 
Ik wens jullie al het goeds toe. 
 



Alvast een hele fijne vakantie! 
Lieve onderwijsgroet, 
Anouk 
                                                            -------------------------------------------------------------- 

Groep 5 
 
De laatste Dukendoncker! 
 
Corona 
Wat was het vreemd! 16 maart ineens een lege klas. 
En plots werkten alle kinderen thuis. Dat vroeg veel van hen, maar ook van u! Er is hard 
gewerkt. 
Daarna kwamen er in mei halve groepen naar school. Dat vonden veel kinderen erg prettig. 
Tenslotte kwam op 8 juni de hele groep weer samen. Dat was weer enorm wennen. 
Maar de kinderen hebben het vooruitzicht dat ze weer teruggaan naar bijna een halve 
groep, nl. wanneer ze starten in groep 6! 17 á 18 kinderen is het vooruitzicht. Dat mag best 
een luxe worden genoemd! 
 
Juf Charona en Lux 
Juf Charona is in de groep geweest samen met Lux. De kinderen konden hem eindelijk 
aanschouwen! 
Leuk en fijn dat ‘ie het zo goed doet! En natuurlijk vonden de kinderen het ook fijn om juf 
Charona weer te zien! 
 
Rapporten 
De rapporten zijn meegegaan. 
Het was natuurlijk al een gekke periode, maar om nu geen cijferrapport te ontvangen was 
misschien toch wel het meest gek! Toch hoop ik dat de kinderen er zich ook in kunnen 
vinden. Allen veel succes gewenst in groep 6! 
 
Sponsorloopgeld 
Van ongeveer de helft van de kinderen kwam gelukkig alsnog het sponsorloopgeld retour. 
Uiteindelijk zijn we met onze groep uitgekomen op een totaal van 167,55 euro. Alsnog heel 
mooi! 
 
Stormbaan 
Op woensdag hadden we de stormbaan. 
Rody was het snelst in onze groep met een tijd van 10,6 seconden. 
Hij ontving een leuke, zomerse prijs! 
 
Afscheid 
We nemen op school afscheid van Justin. Justin start in augustus op een andere school. We 
wensen hem daar een goede en leuke tijd toe in groep 6! Op school hadden de kinderen 
nog iets voor hem gemaakt. Dit hebben we hem op 9 juli overhandigd. 



 
        Tot slot 
Tot slot nog een bedankje aan de hulpouders van groep 5 en aan 
de ouders die hebben geholpen bij de luizencontrole! Dat was 
het! Fijne vakantie allen en tot ziens in het nieuwe schooljaar! 
 
Groetjes, Edwin  

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

 

Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie! 

met vriendelijke groetjes  

juf Esther, meneer John en juf Marisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Groep 6 

Wat is dit jaar snel gegaan. Zeker de laatste periode na het thuiswerken. Ik wil via deze weg 

nog een keer waardering voor jullie uitspreken. Wat fijn was het om te zien dat de meeste 

kinderen thuis ook goed gewerkt hadden. Toen de kinderen weer op school kwamen was 

het even wennen. Aan elkaar, aan het werken. Een aantal hadden het ook over de vakantie 

die ze net gehad hadden.  

Al snel kwamen ze weer in het ritme. En er werd nog even hard gewerkt. Toetsen, cito ’s en 

nog even de doelen halen van groep 6.  

Ik wil iedereen bedanken voor de samenwerking en de fijne gesprekken. Een hele fijne 

vakantie! 

Wieneke  

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

Groep 7 

We zijn weer goed gestart in groep 7. We hebben de puntjes op de ‘i’ gezet als 

voorbereiding op groep 8! We hebben zelfs al wat lessen van groep 8 en de middelbare 

school mogen meemaken. Zo hebben een aantal kinderen geleerd wat de stelling van 

Pythagoras is en zijn andere kinderen bezig geweest met bijvoeglijk gebruikt voltooid 

deelwoorden.  

We hebben ook veel gewerkt met samenwerken. Met name heeft Dirk veel leuke lessen 

ontworpen waarbij wetenschap & techniek centraal stond. Zo hebben we een Egg-

Challenge gedaan en hebben we bruggen gebouwd. De sterkste kon wel meer dan 8 kilo 

houden! Ook hebben de kinderen geleerd hoe je moet debatteren, dat was in het begin 

spannend. Maar daarna erg leuk om te doen! Wat de kinderen vooral hebben geleerd is dat 

samenwerken echt belangrijk is om tot mooie prestaties te komen. Dit hebben ze erg goed 

gedaan! 

We zijn als groep enorm gegroeid dit jaar, we hebben er samen een fantastisch jaar van 

gemaakt! De kinderen hebben laten zien dat het leuk is om het gezellig te hebben en 

daarnaast veel te kunnen leren. We kijken, ondanks alles, dan ook terug op een succesvol 

schooljaar! 

Via deze weg willen wij jullie alvast een fijne vakantie wensen, 

Tot volgend jaar! 

Groetjes Dirk en Charis 

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

 

 



Groep 7/8 

Wat heeft groep 7 de afgelopen weken keihard doorgewerkt! Een groot compliment aan 

alle kinderen. Ondanks Corona hebben we voor de belangrijkste vakken het schooljaar 

(bijna) helemaal kunnen afronden.  Voor de zelfstandigheid, eerlijkheid en het goede 

gedrag verdienen de kinderen een dikke pluim.  

Wat fijn dat we volgend jaar door kunnen gaan. Ik heb er alle vertrouwen in en we gaan er 

een mooi schooljaar van maken. 

Dinsdag 7 juli gaan we ’s middags de musicalvoorstelling kijken. We hebben al stukjes 

gezien. Woensdag 8 juli is het definitieve afscheid van groep 8 op de Dukendonck. Ook voor 

de kinderen in groep 7 een bijzonder moment. Het is de laatste keer dat een deel van de 

klas op school is. Donderdag 9 juli is het doorschuifmoment. We komen dan met de klas 

van volgend schooljaar bij elkaar. Vrijdag 10 juli start om 12.00 uur voor de kinderen van 

groep 1 t/m 7 de zomervakantie. We starten op maandag 24 augustus om 9:30 uur weer 

met schooljaar 2020-2021. 

Het afscheidsfeest van groep 8 afgelopen vrijdagavond was fantastisch. Na een heerlijke, 

uitgebreide barbecue hebben we verstoppertjes en levend stratego gespeeld. We hebben 

suikerspinnen gegeten. De kinderen liepen met lasergame geweren door de school en 

achter op het schoolplein schoten we met pijl en boog. Ik wil iedereen ontzettend 

bedanken voor het mede mogelijk maken van deze geweldige avond.  

We gaan maandag 6 juli en dinsdag 7 juli onze musical spelen waarvoor we al weken 

keihard aan het werk zijn. We hebben er veel zin in. Voor groep 8 start woensdag om 12:30 

uur de zomervakantie. 

Ik wil jullie allemaal alvast een hele fijne vakantie wensen. De kinderen van groep 8 wens ik 

heel veel plezier en succes op de middelbare school. De kinderen van groep 7 zie ik volgend 

schooljaar weer terug. 

Ik zal jullie missen 

Freek 

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

Groep 8 

Ik ben blij dat we dit bijzondere schooljaar voor de kinderen uit groep 8 nog op een leuke 

manier kunnen afsluiten. De feestavond op vrijdag 3 juli was een geslaagde happening 

waarbij we heel veel hebben gelachen met z'n allen. Daar heb ik van genoten. Verder 

verheug ik mij erop dat ouders in aangepaste vorm bij de afscheidsmusical aanwezig mogen 

zijn. We zullen laten zien waar we de afgelopen weken keihard aan gewerkt hebben en dat 

zal best een spannend moment zijn voor de meeste kinderen. Tenslotte zal er tijdens de 



laatste dag voor groep 8 op woensdag 8 juli aandacht zijn voor het verlaten van de 

Dukendonck.  

Bianca wil ik hartelijk bedanken voor haar hulp als klassenouder in het afgelopen 

schooljaar. 

Afsluitend wens ik iedereen een heerlijke zomervakantie en voor mijn leerlingen veel 

plezier en succes in het voortgezet onderwijs. Maak er wat van. 

groetjes Wim 

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

Lieve iedereen, 

In 2017 ben ik begonnen als stagiaire bij Jacqueline in groep 4, daarna heb ik in het 

schooljaar 2018-2019 stage gelopen bij Charona in groep 5. In dit schooljaar heb ik mijn 

diploma gehaald. Hierna werd mij gevraagd om 1 schooljaar bij de Dukendonck te blijven 

als onderwijsassistent, dit loopt nu af en dat houdt in dat ik er volgend jaar helaas niet meer 

zal zijn.  

Ik wil alle ouders/verzorgers, kinderen en natuurlijk het team bedanken voor de super leuke 

tijd hier op de Dukendonck. 

Lieve groetjes,                                                                                                                     

Neve Verkroost 

 

Activiteitenplein Dukendonck   Speel-leerkamer 

Speel-leerkamer                                           

Hallo allemaal, 

Het schooljaar 2019-2020 zit er weer op! En wat een gek jaar was het met het Corona-virus. 

Wij zijn de afgelopen 4 weken weer gestart met activiteiten en vonden het ontzettend leuk 

om de kinderen weer te zien. In die weken hebben wij ontzettend leuke spelletjes en 

activiteiten gedaan, waaronder waterspelletjes met de Schakelclub en met groep 5 en 6 zijn 

wij de wijk in gegaan om kaartjes uit te delen aan oudere bewoners uit de wijk. 

Op maandag 6 juli hebben Karin en Iris kleine cadeautjes uitgedeeld aan alle kinderen van 

de Dukendonck. De kinderen waren blij verrast en wij hopen dat ze er veel mee zullen 

spelen. 

In de zomervakantie zullen wij meerdere leuke activiteiten verzorgen. Voor meer 

informatie houd Social Schools in de gaten. 



Wij wensen iedereen een leuke 

en zonnige zomervakantie en we 

zien iedereen graag terug als de 

school weer begint. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groetjes Team Speelleerkamer (Bindkracht10) 

Zijn er nog vragen, opmerkingen of ideeën? Neem gerust contact met ons op of kom 

gezellig bij ons binnenlopen! 

Wij zijn aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. 

Speel-leerkamer: 024-3447844 

Iris van Veen: 06-20335849 

Karin Hendriks:06-20058133 

Luis Garcia:      06-41459217 



 Peutergroep Dukendonck .                                              

at waren het een paar vreemde maanden en een gekke 
afsluiting van dit schooljaar. 
Gelukkig hebben we de maand juni en een stukje van juli nog fijn met elkaar  
kunnen spelen en werken op de peutergroep.   
We hebben genoten van het mooie weer en veel met water gespeeld en buiten zitten 
picknikken.     

 

Na de vakantie beginnen we met dagdelen van 4 uur. Dit is door de overheid beslist zodat 
jonge kinderen zich nog beter kunnen ontwikkelen. 

 

 

 

 

 

 

Tij     Tijd Dagritme-   kaart Activiteit 

8.45 tot  
         9.00 uur 

 De ouders brengen hun kinderen naar de peutergroep;  Ze worden buiten op het 
plein, door de pm opgewacht en welkom geheten. 

8.45  tot  
          9.15 uur 

 

 De kinderen mogen nog even buiten spelen. Ook worden er buiten puk activiteiten 
aangeboden. 

9.15 tot 9.25 uur  We gaan naar binnen en wassen onze handen. 

9.25 tot  
         9.45 uur 

 

Opening van de dag (aan tafel): we wensen elkaar een goedemorgen en bespreken 
wat we de rest van de ochtend gaan doen.  
 We gaan ons meegebrachte fruit opeten. 

9.45 tot  
        10.30 uur 

 

We gaan aan het werk.  
De kinderen mogen in de hoeken spelen en in kleine groepjes zijn er puk activiteiten.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We starten de eerste 2 weken met aan elkaar vertellen wat we in de vakantie allemaal  
hebben meegemaakt en zullen rondom die ervaringen van de kinderen werkjes doen,  
knutsels maken en nieuwe woorden leren. 
Daarna gaan we verder met het thema “Lezen met Puk”.  

Maar eerst genieten van de zomervakantie. 
Wij wensen iedereen veel rust , lekker weer en de kans om heel veel leuke dingen te doen. 

 

Team Dukendonck;  Karin, Kimberly, Anita en Rita  

 

                                                                                                                

 

 
 
 
 
 
 
 
 
10.30 tot  
          11.00 
uur 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
We gaan allemaal samen opruimen, daarna gaan we samen naar de toiletten; er 
worden luiers verschoont en iedereen gaat even naar de wc.  We wassen onze handen 
en gaan de jas aantrekken. 

11.00 tot        
          11.30 
uur  

 We gaan buiten spelen . Ook hier worden er weer (puk) activiteiten aangeboden. 

11.30 tot  
          12.00 
uur 
                                        

Naar binnen, aan tafel, brood eten.  
Kinderen brengen zelf een ( gezond) bakje met brood mee. Wij zorgen voor drinken 
(water, thee of bouillon) 

12.00 tot  
          12.30 
uur 

 

Nog een moment om aan het werk te gaan. De kinderen mogen vrij spelen en 
daarnaast worden er, in kleine groepen, puk activiteiten aangeboden. 

12.30 tot  
          12.45 
uur 

 

We gaan in de kring en bespreken de ochtend met elkaar en zeggen elkaar gedag.  
 
Jassen aan, tassen mee en naar buiten, waar de ouders op de kinderen staan te 
wachten. 
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