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Beste ouders, verzorgers, 

Het zijn hectische tijden. Corona is nog niet 
voorbij en we zitten alweer midden in een 
crisis situatie voor wat betreft Oekraïne en 
Rusland. En daarbij is dan ook op 
Dukendonck de directeur uitgevallen. Door 
Conexus is mij gevraagd voorlopig de 
leiding van de school over te nemen. En dat 
doe ik graag. 

Ik zal me even voorstellen: Mijn naam is 
Lonneke Bindels. Ik ben 54 jaar en 
woonachtig in Baarle-Nassau. Mijn man en 
ik hebben samen 6 kinderen waarvan de 
jongste nu 23 is en de oudste 30. Ik heb als 
leerkracht voor de klas gestaan, ben 
regulier directeur geweest van een 
openbare basisschool en werk sinds 14 jaar 
als interim-directeur, adviseur en coach in 
het basisonderwijs. 

Ik ben drie dagen per week op school 
aanwezig en werk ook een aantal uren 
vanuit huis. Inmiddels hebben de diverse 
teamleden en ik elkaar wat beter leren 
kennen en gaan we samen door met 
werken aan goed onderwijs op de 
Dukendonck. 

Mocht u mij willen spreken, dan kunt u mij 
meestal op woensdag en donderdag op 
school vinden, en wisselend op maandag of 
dinsdag. 

Tot snel! 

Lonneke BIndels 

Data Dukendonck Podium: 

Woensdag 30 maart 11:30 uur  

optreden: groep 3/4 en 6. 

Donderdag 31 maart 11:00 uur 

optreden: groep 1/2A en 7 

Woensdag 13 april 11:30 uur 

Optreden: groep 3, 5/6 en 8 

Donderdag 14 april 11.00 uur 

Optreden 1/2B, 5 en 7/8 

 

Ouders van kinderen waarvan de klas optreedt zijn 

weer van harte welkom om te komen kijken! Wij 

verzoeken u kleine kinderen niet mee te nemen en de 

dan geldende coronamaatregelen in acht te nemen. 

Agenda 

Donderdag 31 maart: 
theoretisch verkeersexamen 
(groep 7) 
 
Woensdag 6 april: 
Studiedag, alle kinderen vrij. 

Vrijdag 8 april: 
vrije dag groep 1-2 
 
Vrijdag 15 april: 
Paasviering 

Maandag 18 april: 
vrij, 2e paasdag. 

Woensdag 20 april en  
donderdag 21 april: 
Eindtoets groep 8 
 
Vrijdag 22 april: 
om 15:15 uur start meivakantie 
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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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Mededelingen 

Schoolfotograaf 

Afgelopen donderdag 10 maart zijn we allemaal op de foto gezet door de schoolfotograaf. We 

hebben groepsfoto's, portretfoto's en broertjes/zusjes foto's gemaakt. De kinderen krijgen 

binnenkort een briefje mee naar huis. Hierop staat hoe u de foto's online kunt bestellen. 

 

Sportdag 

De sportdag is verplaatst van dinsdag 19 april naar donderdag 12 mei. Meer informatie volgt. 

 

Cultuurtje (door Ninka groep 7/8) 

Vrijdag 11 maart was de start van het cultuurtje waarbij de groepen 5/6-6, 6, 7, 7/8 en 8 
gemixt allemaal creatieve activiteiten uitvoeren. De kinderen werden in vier groepen ver-
deeld, je blijft twee weken bij een activiteit. Na twee weken wissel je door naar een andere 
groep, na acht weken heb je alle activiteiten gehad. Bij meester Pim gingen we zelf muziek-
mixen, bij meester Charis kregen we drama-les, bij meneer Freek gingen we tekenen met 
perspectief. Ik zat bij meneer Edwin. We gingen een papieren raket maken met als thema 
wetenschap & techniek. De raket was een papieren buisje wat aan één kant dicht was ge-
maakt. Je stopt er een rietje in en blaast erop. Hij vliegt dan als een raket. 

De 3-biggetjes. 
Afgelopen week hadden de groepen 1-2 een voorstelling in de aula 
op school. Het ging over de 3-biggetjes. 
Wat was het mooi! Kennen jullie het verhaal? De 3-biggetjes 
moeten steeds een nieuw huis bouwen omdat de wolf het kapot wil 
maken? Dan weet je ook nog wel dat de biggetjes gelukkig winnen! 
Dit verhaal hebben we vandaag bekeken. Het was soms spannend, 
maar we hebben ook heel veel gelachen. 
 
Het decor hadden ze helemaal zelf gemaakt het was prachtig! 
Wij vonden het erg leuk, soms wat gek en bleven er maar over 
kletsen toen we weer in de klassen 
kwamen. 
 
Wij hopen dat we snel weer zo’n leuke 
voorstelling mogen bekijken! 
  
Groetjes, de groepen 1-2 
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Mededelingen Brede School 

Beste ouders/ verzorgers! 
  
Met een snel veranderende wereld om ons heen, wil ik jullie graag vragen mee te denken in de 
verbinding. De afgelopen twee jaar hebben we, op het Wijkfeest na, weinig kunnen doen in de 
ontmoeting. Gelukkig mogen we weer en dan is het verstandig jullie te betrekken en daar ook extra 
aandacht aan te geven. Denkt u graag mee over het versterken van de wijk Tolhuis, het stimuleren 
van de ontmoeting, het verbinden van bestaande projecten en/ of het verstevigen van het netwerk 
van de Brede School? Ik ben ervan overtuigd dat we de Brede School gezamenlijk naar een nog hoger 
niveau kunnen tillen. We hebben daar de wijk voor nodig. Andersom geldt hetzelfde. De Brede School 
kan en wil ook bijdragen aan een Tolhuis waar onze kinderen nog meer kansen krijgen. Heeft u 
ideeën of wilt u gewoon een keer babbelen over de mogelijkheden? Ik vraag u graag om contact op 
te nemen met mij als Brede School Coördinator! 
  
Groet, 
  
Niels Goezinne 
Brede School Coördinator De Dukendonck 
  
Niels.Goezinne@Bindkracht10.nl 

In de vakantie hebben wij als BSO extra tijd om leuke dingen te doen, dat is natuurlijk extra leuk als 

de zon schijnt! Zo hebben wij een echte scavenger hunt door de wijk 

gelopen, best lastig eigenlijk. 

Ook mochten we onze eigen soep maken. De groente mochten de kinderen 

zelf snijden. Er waren een aantal kinderen met twijfels of ze het wel lekker 

zouden vinden, toch maar even proeven. Het was heerlijk, zeker goed 

gelukt!! 

Vanuit het activiteiten team van KION kregen we tassen om zelf te versieren, 

dut was natuurlijk extra leuk. Zelf je eigen tas ontwerpen. Dit werd dan ook 

met veel plezier gedaan! 

Groetjes van de BSO 

mailto:Niels.Goezinne@Bindkracht10.nl


 

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  

Tweede klas Stichting Liz 
Op dit moment heeft Stichting Liz één dagbehandelingsgroep in het activiteiten gebouw. Vanaf 24 mei 
komt er een tweede groep bij. Wij zijn erg blij met deze uitbreiding in het activiteiten gebouw en ook 
zijn de samenwerkingspartners erg enthousiast. Zo zijn er al aansluitmomenten geregeld en komt er 
nog meer verbinding met elkaar. 
De huidige klas zal een weekje dicht zijn aangezien er nog het één en ander verhuisd moet worden, de 
klas sluit op maandag 16 mei en gaat op dinsdag 24 mei weer open. 
We kijken erg uit naar deze uitbreiding! 
  
Met vriendelijke groet, 
 
Janine van Velthoven 
Clustermanager 

Beste ouders en verzorgers van peutergroep en basisschool de Dukendonck 
 
                       
Graag zou ik mezelf even aan u willen voorstellen. 
Ik ben Wilma van den Brink. 
Sinds 1993 werkzaam binnen KION.  
Zelf jaren op de groep gestaan als pedagogisch medewerker en zelfs tussen 
2000-2003 op peutergroep toen nog Pinkelotje in het tolhuis gewerkt. Dus 
het voelt heel vertrouwt om hier weer te werken.  
Sinds maart 2021 ben ik werkzaam als pedagogisch coach en sinds 1 januari 
’22 in deze functie gekoppeld aan peutergroep de Dukendonck. 
 
In de afgelopen jaren zijn de landelijke eisen die worden gesteld worden aan de kinderopvang erg 
veranderd. Om al deze veranderingen goed te volgen heeft iedere locatie van KION een 
pedagogisch coach. Een pedagogisch coach neemt het team mee in deze veranderingen en werken 
we samen aan een steeds betere kwaliteit van opvang. 
Zo gaan we bijvoorbeeld aan de slag met de inrichting en het spelmateriaal. Werken we aan een 
goede samenwerking met basisschool de Dukendonck en zijn we als team veel bezig met de 
pedagogiek. Dat is waar ons werk tenslotte om gaat. Alle kinderen verdienen een fijne plek en deze 
peutergroep en dat is wat wij willen wij bieden. 
 
Ik ben er trots op om als coach te mogen samenwerken met het team van peutergroep de 
Dukendonck, 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Wilma van den Brink  
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Beste ouders/verzorgers, 

In de carnavalsvakantie hebben wij (Mohamed, Luis en Iris) op woensdag 2 maart leuke activiteiten 
georganiseerd voor de kinderen van groep 1 tot en met 8 en voor de leeftijd 12+. 

Het was een leuke middag waarin de kinderen hun eigen Goodie Bag mochten versieren en vullen met 
lekkers en leuke cadeautjes. Ook kregen we bezoek van Stichting Liz. 

De kinderen in de leeftijd 12+ mochten ook gamen en voor de jongeren van 15+ was er een 
gezamenlijk etentje. 

P.s. er komen nog leuke activiteiten voor meiden aan dus stay tuned! 

Hierbij wat foto's van de leuke middag. 

Peuterspeelzaal: 
Voor de carnavalsvakantie zijn wij bezig geweest met het thema: Puk gaat naar de dierentuin! In de 
laatste week (week 8) hebben we het thema afgesloten met een carnavalsviering op de donderdag. 
Alle kinderen kwamen verkleed of werden verkleed op de peutergroep, het was een 
grote gezelligheid!  
De aankomende weken gaan we starten met een nieuw thema: Kunst! In dit thema 
gaan de peuters veel leren over kunst & cultuur. 
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Fotomuur: 

In de afgelopen periode zijn we begonnen met het project ‘klassenkracht’. Door verschillende 

opdrachten uit te voeren proberen we de onderlinge sfeer en contacten te verbeteren. Daarbij geldt 

de missie die we samen bedacht hebben als uitgangspunt. Onze missie zie je op de foto.  

Groep 5 

Toetsopstelling: 
Keihard werken in de groep werpt zijn vruchten af. We zijn nu in 
staat om onze concentratie langer vast te houden. De werksfeer 
is duidelijk verbeterd door het toepassen van onze regels. 

Ontspanning: 

Doordat we nu efficiënt onze tijd benutten tijdens 

het werken, hebben wij ook tijd over voor 

ontspanning. Er blijft nu tijd over om leuke dingen te 

doen, daar kunnen we echt van genieten!  

Gastlessen van Juf Lotte: 

Op dit moment worden er een viertal gastlessen gegeven door 

Juf Lotte van de Lindeberg. Met deze extra lessen handenarbeid 

gebruiken we materialen die we op school niet zo vaak 

gebruiken. Het eindresultaat krijgen de kinderen na de laatste les 

op 18 maart mee naar huis.  

Groetjes, Meneer Wim 
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Carnaval 
Het is alweer eventjes geleden 

maar groep 6 wilt toch nog even 

stilstaan bij carnaval. Wat hebben 

wij een leuke dag gehad! We 

hebben samen gedanst, gezongen 

en een muziekbingo gespeeld. In 

de aanloop naar carnaval hebben 

wij een filmpje opgenomen met 

de klas voor onze deelname aan 

'Dukendonck got talent’. En…… 

Wij hebben gewonnen in de 

bovenbouw! 

Groep 6 

Cultuurtje 
Afgelopen vrijdag zijn we gestart met het tweede blok cultuurtje 

van dit schooljaar. Gedurende 8 weken lang werken de kinderen 

op vrijdagmiddag aan creatieve en culturele activiteiten. De 

groepen 6, 7 en 8 worden gehusseld en samen met leerlingen uit 

andere klassen wordt er gewerkt aan verschillende activiteiten. 

Tweede helft van dit schooljaar 
We zijn nu officieel gestart aan de tweede helft 

van groep 6. Wat gaat het snel! De rapporten 

en de rapportgesprekken zitten erop. Het 

waren fijne gesprekken waarin we samen 

plannen hebben gemaakt en samen gekeken 

hebben naar de ontwikkeling van de kinderen. 

Het is was fijn om elkaar fysiek te zien. Extra 

fijn is het dat alle ouders weer welkom zijn in 

de school. Zie ik u binnenkort eens met het 

wegbrengen van uw kind? Belangrijk om te 

weten dat de klasdeur om 8.45 uur sluit en alle 

kinderen op tijd in de klas moeten zitten. Zo 

gaat er geen onderwijstijd verloren. 

Groetjes, Juf Charona 


