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Brede school de Dukendonck   2021—2022 #3 

Even voorstellen…
Nathalie Mulders. 
Zoals u heeft kunnen 
lezen is Roland 
Leenhouwers, helaas 
uitgevallen. De 
verwachting is dat het 
langer gaat duren. Tot en 
met week 6 zal ik de 
dinsdag en donderdag 
een dagdeel aanwezig zijn 
op school, dus ik vind het 
gepast om mijzelf kort aan 
u voor te stellen. 
Ik ben Nathalie Mulders, 
directeur op de 
Aquamarijn en inmiddels 
18 jaar werkzaam binnen 
Conexus. Voordat ik 
werkzaam was op de 
Aquamarijn, ben ik 
directeur geweest op 
Brede school de 
Lindenhoeve. 
Ook al is het voor een 
korte periode, weet dat ik 
voor vragen, altijd 
bereikbaar ben voor u. 
Hartelijke groeten, 
Nathalie Mulders 

Vervangingen/quarantaine 

De laatste tijd zijn er meer leerkrachten uitgevallen dan we op de Dukendonck gewend zijn. Helaas zien 

we onder leerkrachten en leerlingen het aantal besmettingen toenemen. 
Wij doen er alles aan om de afwezige leerkrachten te vervangen. Onze stichting Conexus heeft hiervoor 
een vervangingspoule. De laatste tijd zijn er onvoldoende vervangers beschikbaar om alle afwezige 
leerkrachten te vervangen.  
Wij blijven ons uiterste best doen. Ons doel is om het onderwijs zo goed mogelijk door te laten gaan. We 
kunnen niet uitsluiten dat er in de toekomst groepen thuis moeten blijven omdat er geen vervanging 
beschikbaar is. We snappen dat het voor u erg vervelend is wanneer uw kind niet naar school kan. We 
hopen op uw begrip. 

Agenda 
14 t/m 17 februari,  
adviesgesprekken groep 8 

18 februari,  
rapport groep 1 t/m 7 mee 

19 februari,  
open dag middelbare scholen 

21 februari,  
studiemiddag groep 1-2.  
Kinderen vanaf 12 uur vrij. 

21 t/m 24 februari,  
rapportgesprekken groep 1 t/m 7 

25 februari,  
carnaval continurooster 

28 februari t/m 4 maart,  
carnavalsvakantie  

7 maart, studiedag alle kinderen vrij 

10 maart, schoolfotograaf 

11 maart, rapport groep 8 mee. 
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Advies 
 
Het advies is kinderen in de groep 6 
t/m 8 minimaal 2 keer per week te 
testen met een zelftest.  
Kinderen van groep 6 t/m 8 kunnen 
zelftesten afhalen bij de groepsleer-
krachten.  
Voor kinderen in de groepen 6 t/m 8 
geldt het advies om een mondkapje 
te dragen in de gangen van het 
schoolgebouw.  
Voor medewerkers en bezoekers bo-
ven de 13 jaar is het dragen van een 
mondkapje verplicht.  

Rijksmuseum 

Groep 7/8 en groep 8 is naar het 

Rijksmuseum geweest. 

 

Rapportgesprekken 

We zijn druk bezig met de organisatie van 
de rapportgesprekken.  
De gesprekken staan gepland voor 21 t/m 
24 februari. Op vrijdag 18 februari krijgen 
kinderen van groep 1 t/m7 het rapport mee 
naar huis.  
Via Social Schools laten wij u weten 
wanneer en hoe u zich kunt inschrijven 
voor de gesprekken. Wij vinden het 
belangrijk om met alle ouders een gesprek 
te voeren.  
De adviesgesprekken voor de kinderen uit 
groep 8 zijn 14 t/m 17 februari.  
Via Social Schools laten wij u weten 
wanneer en hoe u zich kunt inschrijven 
voor de gesprekken.  
De kinderen van groep 8 mogen bij het 
adviesgesprek aanwezig zijn.  
De rapporten voor de kinderen van groep 
8 gaan mee op vrijdag 11 maart.  

Van Peutergroep Dukendonck 

De aankomende weken gaan wij op 
peutergroep Dukendonck aan de slag met ons 
nieuwe thema: Puk gaat naar de dierentuin!  
De groepen zijn ook verandert in een 
dierentuin. Er zijn allerlei verschillende dieren te 
vinden zoals een aap, een giraf, een leeuw en 
een krokodil.  
De peuters gaan leren wat deze dieren in de  
dierentuin eten en drinken, waar ze slapen en 
hoe we ze moeten wassen.  
De Nationale Voorleesdagen (26 jan t/m 5 feb) 
vallen ook binnen dit thema. Wij lezen dan het 
boekje van ‘Vos gaat een stukje rijden’.  
  



 

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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De Speel-leerkamer: 
De activiteiten van de Speel-leerkamer voor 2022 zijn weer begonnen. Tot de 
carnavalsvakantie gaan onze activiteiten over beroepen & helden. Wie zijn onze helden 
en waarom? En welke beroepen zijn er allemaal? Ook krijgen we de wijkagent op 
bezoek en die gaat wat dingen vertellen over zijn werk (foto's volgen nog). 

Bindkracht 10 

Jongerenwerk in Tolhuis: 
In het nieuwe jaar bieden wij extra activiteiten voor de jongeren uit de wijk aan. 
De activiteiten zullen plaatsvinden in de aula van het Activiteitenplein (Tolhuis 44-
50). 

In de oneven weken: 
Woensdag  

15.30 - 17.00 uur Jongereninloop 10+ 

17.00 - 18.30 uur Jongereninloop 15+ 

Locatie: Activiteitenplein Tolhuis 

Wat kun je doen bij de jongereninloop? 

Elkaar ontmoeten, gamen, tafelvoetballen, poolen, kletsen etc.  

 

Elke week: 
Vrijdag  

15.30 - 17.00 uur Zaalvoetbal 10+  

17.00 - 18.00 uur Zaalvoetbal 14+  

18.00 - 19.30 uur Basketbal 15+  

Locatie: Gymzaal Tolhuis 

 

Voor vragen kunt u terecht bij Luis, Mohamed of Iris 

Luis: 06-41459217 
Mohamed: 06-44957344 

Iris: 06-20335849 
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Dit jaar is er een nieuwe groep bijgekomen op Brede 
School de Dukendonck. Het is een instroomgroep en 
onze naam is de Kikkerklas! 
Door het jaar heen komen er steeds weer nieuwe 
kinderen bij ons in de klas. Zo wordt onze groep steeds 
een beetje groter. 

Kikkerklas 

De kinderen uit de Kikkerklas kunnen al heel goed 
werken. We bouwen mooie bouwsels in de bouwhoek, 
kijk maar:  

Op de matten wordt er ook hard gewerkt. 
We kunnen hier spelen met verschillende 
materialen. Met een treinbaan of een 
knikkerbaan, maar ook met Duplo of 
K’nexx. Lego is ook een favoriet van de 
Kikkers.  

We spelen heel fijn aan de zandtafel. Ook vinden we 
het heel leuk wanneer er een beetje water bij mag van 
de juf!  

Naast de werklessen, waarbij we met deze materialen spelen, vinden we het ook erg 
leuk om buiten te spelen. We kunnen al ontzettend snel fietsen! 
 

Volgende week start ons nieuwe thema: de dierentuin. We gaan dan leren over de 
verschillende dieren de dierentuin. Ook ontdekken we wat de verzorgers doen in de 
dierentuin. We hebben er veel zin in om hierover te gaan leren! 

 

Groetjes, Juf Kelly 
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Bijna alle letters 

We zijn begonnen aan kern 
6 van Veilig Leren Lezen en 
de kinderen van groep 3 
gaan in deze kern de laatste 
letters leren. We moeten er 
nog drie, namelijk de ui, ei 
en f. De au zweeft nog in de 
luchtballon want daar zijn we 
nu mee bezig. Nog eventjes 
en dan krijgen alle kinderen 
een letterdiploma! 

Groep 3 

Kerstbomen versieren 

Voor de vakantie hebben de kinderen van groep 3, net 
als alle andere kinderen op school, kerstbomen (in de 
klas en buiten de klas) versierd. Ook hebben we voor 
de vakantie gelukkig nog samen kerst kunnen vieren. 
Alle kinderen hadden heerlijke hapjes meegenomen. 

Schrijfhoek 

Nu de kerstvakantie voorbij is hebben 
we een aantal werkjes in een nieuw 
thema, namelijk ‘winter’. Alle kinderen 
van groep 3 komen aan de beurt om in 
de schrijfhoek zoveel mogelijk 
sneeuwpopwoordjes te maken. Als ze 
goed kijken in de hoed weten ze welk 
woordje er moet komen te liggen. De 
gevonden woordjes schrijven ze op.  

Groetjes, Juf Shalina en Juf Esther 


