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Beste ouders /verzorgers, 

 

Bezoek Orientalis 

Donderdag 19 september zijn we met alle groepen naar museumpark Orientalis geweest in 

het kader van 25 jaar Dukendonck. Het weer was prima en de kinderen hebben ontzettend 

kunnen genieten. We hadden het park volledig voor ons zelf.  De bovenbouw groepen 

kregen per groep een begeleider aangewezen die veel uitleg gaf over het park en de 

verschillende culturen.  De groepen 1-2 hadden hulp van ouders. Nogmaals bedankt voor 

deze inzet. Zonder uw hulp kunnen we dit soort evenementen niet organiseren. De busreis 

verliep goed en rond 14:00 uur waren we weer veilig terug op De Dukendonck.   

 

Belevingskaart Tolhuis 

Aanstaande woensdag 2 oktober wordt de belevingskaart van Tolhuis gepresenteerd. Ik 

heb vernomen dat er een wethouder van de gemeente Nijmegen aanwezig zal zijn bij de 

presentatie. Voor de zomervakantie zijn kinderen van De Dukendonck betrokken geweest 

bij het maken van de belevingskaart. Afgelopen vrijdag heb ik de kaart al mogen inzien. Hij 

is ontzettend mooi geworden. Er is veel te beleven in onze wijk. Woensdag om 12:30 uur 

zal de kaart op het schoolplein worden gepresenteerd. U bent van harte welkom om dit bij 

te wonen. Bij slecht weer zal de feestelijke bijeenkomst in de aula plaatsvinden. 

 

Dukendonck podium 

Dinsdag 1, donderdag 3, woensdag 9 en donderdag 10 oktober zijn er weer onze 

Dukendonck podiums. Let even goed op de berichten in Social Schools om te weten 

wanneer uw kind optreedt. U bent dan namelijk van harte welkom om te komen kijken. 

Houdt u er rekening mee dat de opnames die u maakt alleen voor privé gebruik zijn. 

Alvast veel plezier. 

 

Algemene ouderavond 7 oktober 

Maandagavond 7 oktober is er de Algemene ouderavond van de onze Ouderraad. Op deze 

avond geeft het bestuur uitleg over de activiteiten van het aankomend schooljaar en vragen 

ze ook uw hulp om te komen helpen bij de verschillende activiteiten op school. Verder legt 

het bestuur een financiële verantwoording af van het afgelopen schooljaar. U bent als 

ouder automatisch lid van de Ouderraad en uw hulp is van harte welkom. We starten om 

19:30 uur. 

Ik nodig u van harte uit om te komen. 



 

Groep 1 en 2 vrij   

Vrijdag 11 oktober zijn de groepen 1-2 roostervrij. 

 

Herfstvakantie 

Nog maar anderhalve week en dan dient de eerste vakantie dit school zich aan. Van 

maandag 14 oktober t/m vrijdag 18 oktober hebben we herfstvakantie. Alvast heel veel 

vakantieplezier. 

 

Studiedag team op maandag 28 oktober 

Ook het team van de Dukendonck moet van tijd tot studeren om bij te blijven. Maandag 28 

oktober hebben we een studiedag en dan zijn de kinderen vrij. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Roland Leenhouwers 

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

 Groep 1-2  

We zijn druk bezig met het thema ‘Vervoer’. Toen we vorige week met de bus naar 

Orientalis gingen, was dat een hele belevenis die goed aansloot op het thema. Het thema 

sluit ook aan bij de KinderBoekenWeek die woensdag 2 oktober van start gaat. Het thema 

van de KinderBoekenWeek is namelijk ‘Reis mee’. De KinderBoekenWeek duurt t/m 13 

oktober. Leest u thuis een extra keertje voor?  

Het eerste Dukendonckpodium van dit schooljaar komt er ook aan. Wat is het 

Dukendonckpodium? In de aula kijken kinderen naar elkaar optredens OF treden zelf op. Ze 

oefenen om zich te presenteren. Voor sommige kinderen is dat soms lastig. Maar het lukt 

meestal wel waardoor ze een succeservaring opdoen. De kleuters treden op verschillende 

dagen op. De afspraak is: Als de kinderen optreden, bent u van harte welkom.  

Groep 1-2 a (de kikkerklas): treden dinsdag 1 oktober  op. 

Groep 1-2 b (de vlinderklas): treden 3 oktober op. 

Groep 1-2 c (de lieveheersbeestjesklas): treden 10 oktober op. Alle drie de dagen begint het 

Dukendonckpodium om 11.00 uur. En duurt ongeveer 45 minuten.  

Binnenkort (21 oktober) starten we met het thema ‘Herfst’. Langzaamaan merken we al dat 

het eerder donker wordt. De bladeren krijgen weer de prachtigste kleuren. En de 

paddenstoelen schieten weer uit de grond. Het wordt kouder. Ook weer een mooie 

periode.  

Nog steeds zien we dat kinderen hun gymkleding niet meegebracht hebben. Wilt u dit 

z.s.m. meenemen? En denkt u ook eraan om het aan- en uitkleden te oefenen?  



Vrijdag 11 oktober zijn de kleuters vrij. En daarna begint de herfstvakantie t/m 20 oktober. 

Geniet van de mooie kleuren!  

De kleuterleerkrachten 

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

Groep 3 

Het is alweer bijna herfstvakantie! Wat zijn die eerste weken 

voorbij gevlogen. We hebben in die weken hard gewerkt en al 

heel veel geleerd. Uw kind kan ondertussen al echt woorden en 

zinnen lezen. Ze kunnen zelfs al woorden en zinnetjes leggen. 

We leren ook steeds meer letters schrijven. Om deze letters 

even te herhalen hebben we donderdag zelfs op tafel 

geschreven! Niet met ons potlood, maar in scheerschuim dat op 

tafel was gespoten. Lekker even kliederen en schrijven, heerlijk!  

We hebben al 3 weken les van een échte muzieklerares. Bij haar 

leren we nieuwe liedjes, ritmes klappen en stampen en mogen 

we soms met een instrument spelen. Minstens één van deze nummers zullen we op het 

Dukendonckpodium laten horen, komt u ook? Op 10 oktober zijn wij aan de beurt! 

Bij dezen wil ik de ouders die mee zijn 

gegaan naar Oriëntalis nogmaals 

hartelijk bedanken voor hun hulp. Mede 

door jullie hebben de kinderen een 

leuke dag gehad. We hebben van alles 

gezien! Van een echte Romeinse straat 

tot een herderstoren waar de herders 

hun vee in de gaten houden. Sommige 

kinderen zijn zelfs met henna uit het 

Arabisch dorp naar huis gegaan.   

Onze eerste weken werden ook nóg leuker doordat we judo hebben gedaan bij de gym. De 

kinderen hebben hier leren samenwerken en elkaar leren vertrouwen. Ze hebben er enorm 

van genoten en allemaal een diploma mee naar huis gekregen.  

De laatste tijd zijn we ook meer met dingen bezig om elkaar nog wat beter te leren kennen. 

Zo hebben we laatst krantenmeppertje gedaan om te kijken of we elkaars namen al goed 

kennen en ook ‘Tik tik, wie ben ik’ komt regelmatig voorbij. Om het klassenklimaat en de 

klassenregels nog beter te krijgen, staan er sinds kort klassenregels centraal. Deze week zijn 

we begonnen met de regel ‘Ik luister naar een ander en ben dan even stil’. Het lukt ons 

steeds beter om ons hier ook echt aan te houden. We worden steeds meer een echte groep 

zo! Met vriendelijke groet, 

Karen Hopmans 



Groep 3-4 

De herfst kondigt zich al weer aan. Joris heeft de draak verslagen en de dieren in de 

Berenkuil zijn goed op weg. Voor groep 3 waren de eerste toetsen wel spannend. Maar we 

hebben het met elkaar maar mooi gedaan! De Leeuwen (groep 3) hebben voor het lezen 

een “oefenkampioen” mee naar huis gekregen. Een dergelijke kampioen krijgen ze na elke 

kerntoets. Ik heb er met de hand op geschreven of het resultaat van de toets 

(on)voldoende is. De leestoets is een evenwicht tussen: snel kunnen lezen en nauwkeurig 

kunnen lezen. Kinderen die onvoldoende of voldoende lezen, doen er goed aan om de 

thuissoftware te gebruiken. 

De Giraffen (groep 4) zijn erg aan het oefenen met het afmaken van hun werk. Ze kunnen 

zelf hun werk plannen en kiezen van de taak die ze hebben. Het is even wennen, maar het 

werkt steeds beter. Het gebruik van de taak is een van de manieren om het werken in een 

combinatiegroep goed te kunnen organiseren. Het geeft ook de kans om maatwerk te 

(gaan) leveren.  

Nog een paar weken voordat de herfstvakantie begint. Voor de Leeuwen is het dan goed 

om te blijven lezen. Dat kan via de thuissoftware, maar ook via deze of deze site. Natuurlijk 

blijft de thuissoftware ook in de vakantie beschikbaar. Voor de Giraffen is deze of deze lijst 

goed om te doen. Uitleg over het gebruik van deze bladen vind je hier. Voor groep 3 

(leeuwen) gebruik ik alleen kern 1 en 2 van de maan en voor de groep 4 (giraffen) kun je 

elke lijst gebruiken van de zon… 

In de vakantie is het ook goed om te blijven (hoofd)rekenen. De Giraffen moeten het 

hoofdrekenen tot 10 snel kunnen. Binnen 3 seconden een antwoord. Oefenen kan hier. 

Maar zelf een werkblad maken kan hier. Kies voor plus en min tot 10. De Leeuwen zijn druk 

aan het splitsen tot 10. Hoe dat gaat leest u hier.  O ja…met beide groepen zijn we aan het 

klokkijken. De hele en halve uren! Leuk om af en toe eens te vragen hoe laat het is. 

Tot zover,Tot de volgende keer. 

Elo 

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

Beste ouders/verzorgers van de Dukendonck (groep 4), 
Wat zijn de eerste weken snel voorbij gegaan! Op de informatieavond zijn de belangrijkste 
dingen gedeeld over aankomend schooljaar. Op deze avond is er ook verteld dat de 
kinderen zelf een etui mee nemen van thuis. De kinderen van groep 4 werken hard. Er zijn 
extra vakken bijgekomen en dat vergt veel energie. Daarnaast hebben ze ook al de eerste 
\blok- en thematoetsen erop zitten. Naast het harde werken is er ook tijd voor creatief & 
ontspanning.  
 
Schooluitje Orientalis  
Op donderdag 19 september zijn we met de hele school naar Orientalis geweest. De 
kinderen maakten daar kennis met de wereld van het Jodendom, Christendom en de Islam. 

http://docs.wixstatic.com/ugd/862795_dc23910ed6724d219b826ab493a52896.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/862795_03ce96e0ead6453c9a046be3841ed9cf.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/862795_45c37e5d09c545faa26eb738ab773eb6.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/862795_48f05ee0a0eb47318d5d04969b93d21c.pdfhttp:/docs.wixstatic.com/ugd/862795_48f05ee0a0eb47318d5d04969b93d21c.pdf
http://jufjoycella.wixsite.com/blog/race-lezen-groep-3
https://www.digipuzzle.net/minigames/cloudmath/cloudmath_subtractions_zero_to_ten_eduspel.htm
https://www.sommenprinter.nl/basisrekenenplusmin10.php
https://wijzeroverdebasisschool.nl/kennisbank-rekenen/rekenen-oefenen/splitsen-groep-3/
https://www.rekenen-oefenen.nl/rekenen-groep-3/klokkijken
https://www.rekenen-oefenen.nl/rekenen-groep-3/klokkijken/klok/halve-uren


Zoals ik in socials schools heb laten weten, is dit een geslaagde dag geweest. In de klas 
hangen nog foto’s van het dagje uit. De foto’s blijven tot vrijdag 4 oktober hangen.  
 
Handvaardigheid & muzieklessen 
Vanuit de Lindenberg worden er 
handvaardigheid- en muzieklessen 
aangeboden. De handvaardigheid-
lessen worden gegeven door juffrouw 
Lotte. De kinderen zijn erg enthousiast over de lessen en maken prachtige creaties. Zie 
foto’s.  
 
Naast handvaardigheid krijgen de kinderen ook muzieklessen. De kinderen leren ritmes en 
liedjes uit hun hoofd. Op woensdag 9 oktober met het Dukendonckpodium gaan de 
leerlingen van groep 4 een liedje van de muzieklessen zingen. Kom gerust kijken!   
 
Schooljudo  
In groep 3 hebben de kinderen al voor een korte periode 
judolessen gevolgd. In groep 3 leerden de kinderen om 
elkaar te vertrouwen. Nu in groep 4 stond het samenwerken 
centraal. De kinderen hebben in de laatste les een mooi 
diploma gekregen. Vanaf nu stopt het judo, dus we gymmen gewoon weer met de 
gymkleren op de maandag.   
 
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.   
 
Kinderboekenweek 
Van 2 t/m 13 oktober staan voertuigen centraal tijdens de Kinderboekenweek: Reis mee! In 
de klas wordt er voorgelezen uit het boek ‘Ik reis de wereld rond’. Als er thuis nog leuke 
boeken staan waarbij het gaat om voertuigen of reizen, mogen deze meegenomen worden 
naar school. De kinderen krijgen de mogelijkheid hier een stukje over te vertellen en uit 
voor te lezen. 
 
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.  
 
Groetjes, Anouk 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Groep 5 

We zijn inmiddels een aantal weekjes op weg en de eerste methodetoetsen zijn inmiddels 
ook al gepasseerd. De meesten komen al lang niet meer zo slaperig naar school  



Houden zo, nu het ’s ochtends alweer wat langer donkerder gaat blijven…. 
 
Juf Charona is vooralsnog 2 dagen per week aanwezig op school en voor de groep. Wanneer 
hier uitbreiding op plaats vindt, wordt dit ook direct zichtbaar gemaakt op het bordje dat in 
de gang hangt. 
 
De judolessen zijn inmiddels afgerond en de certificaten zijn uitgedeeld aan de kinderen. 
Met succes hebben zij 4 lessen mogen ontvangen m.b.t. de discipline “Samenwerken”.  
 
Het bezoek aan Oriëntalis bleek een succes. De kinderen vonden het erg leuk en ze hebben 
genoten van de dag. De busreis verliep voorspoedig, alhoewel bij vertrek vanaf Oriëntalis 
terug naar school er wel even een beroep werd gedaan op het geduld van de kinderen. De 
buschauffeurs bleken wat later bij Oriëntalis te arriveren… maar ze waren geduldig en er 
hebben zich geen gekke dingen voorgedaan. Hulpouders bedankt voor de begeleiding!! 
Bleek de volgende dag toch nog, dat de eikenprocessierups-periode nog niet helemaal 
voorbij was…. Enkele kinderen kwamen met bultjes, vlekjes en allergische reacties op 
school. Gelukkig hebben ze er niet al te lang last van gehad! 
 

 
 

De muzieklessen vanuit de Lindenberg zijn inmiddels ook gestart. Een enthousiaste (net 
startende docent) pakt het leuk op en de kinderen doen enthousiast mee. Zo staan er plots 
talentjes op, die het bij rekenen of lezen juist wat moeilijker hebben. Leuk om te zien!  
 
De kinderen ontvangen inmiddels wekelijks de woorden van Nieuwsbegrip. We hopen dat u 
inmiddels samen met uw kind een vast plekje heeft afgesproken over waar deze te 
bewaren en u af en toe de tijd neemt om ze even met ze te herhalen. Over enkele weken 
volgt de eerste toets. 
 
De informatieavond tot slot, was druk bezocht! En inmiddels is de groep ook voorzien van 
drie klassenouders! Fijn!       Dat was het weer! 
Groetjes, Charona en Edwin  



 

GROEP 5/6 

 

Binnenkort starten de boekenbeurten van de kinderen. Zou u de 

kinderen een schoendoos mee willen geven naar school? De kinderen 

gaan er een boekendoos van maken. 

 

voorbeeldje: 

 
 

Woensdag 9 oktober om 11.30 geeft onze klas een spetterend optreden tijdens het 

Dukendonckpodium! U komt toch ook? 

 

Komende week krijgen de kinderen van groep 6 een blad van topografie mee 
naar huis. Na de herfstvakantie hebben ze de toets maar het zou fijn zijn als 
er alvast flink geoefend wordt. 

Groetjes Marisa en John 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 

 

Groep 6 

Dukendonckpodium: 
Woensdag 9 oktober treden wij op tijdens het Dukendonckpodium. De optredens beginnen 
om 11.30uur. U bent van harte welkom om te komen kijken.  
 
Gymspullen: 
Ik had in de vorige Dukendoncker al iets geschreven over de gymlessen. Het 
valt me op dat sommige kinderen vaak hun spullen vergeten. Het is de 
bedoeling dat alle kinderen op maandag en woensdag hun gymspullen bij 
zich hebben. Graag een T-shirt, broekje en schoenen in een aparte tas.  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIecoPKkq8gCFUZyFAodxmsOPw&url=http://www.nldata.nl/grotebeer/cgi-oic/pagedb.exe/show?no%3D1079%26fromno%3D819&bvm=bv.104317490,d.bGQ&psig=AFQjCNEuECrcIlYP9Agz7f5DPGz8YmUuOQ&ust=1444133021855589


Als de kinderen iets niet meenemen, is er met meneer Chimo afgesproken dat ze niet mee 
mogen gymmen.  
 
Historische tuin: 
Afgelopen week zijn we met de kinderen naar de historische tuin in 

Lent geweest. De kinderen hebben een 
hoop geleerd 
over 
verschillende 
beestjes in de composthoop, appels 
geproefd en plantjes geplant. De 
ouders (en oma en opa) die 
gereden hebben wil ik via deze weg 

nog een keertje heel erg bedanken.   
 
 
Reis door Nederland: 
Aankomende week ga ik met de kinderen inventariseren hoe ver de kinderen zijn. Ik 
realiseer met de het een lastige opdracht was. Ik ga samen met de kinderen kijken hoe we 
de opdracht gaan uitwerken. 
 
 
Wieneke  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Toetsen en huiswerk: 

De eerste toetsen in groep 7 zitten er alweer op. Er zijn veel prachtige cijfers gehaald, de 

kinderen hebben duidelijk hard geoefend! Voor taal vielen sommige uitslagen wat tegen, 

dit komt omdat er een 80 procent norm gehanteerd wordt. Dit betekent dat je voor taal 

extra goed moet opletten wat je invult tijdens de toetsen. Daarnaast mogen kinderen hun 

toets altijd bekijken om te zien waar ze extra aandacht aan moeten geven. De toetsen 

mogen niet mee naar huis en blijven op school. 

 

De normering van taal is als volgt: 

 

12 van de 12  goed 

is een 10 

11 van de 12 goed is 

een 8,5 

 

10 van de 12 

goed is een 7 

9 van de 12 goed 

is een 6 

 

8 van de 12 goed is een 5 

7 van de 12 goed is een 4 

 

6 of minder van de 12 goed is 

een 4- 

 



 

Veel kinderen hebben ook al heel goed geoefend met het huiswerk. Daarnaast hoor ik van 

sommige kinderen dat ze ook thuis oefenen op www.redactiesommen.nl en op 

www.spelletjesplein.nl, super fijn! Ik hoor ook van een aantal kinderen terug dat ze thuis 

goed geholpen worden door ouders, broers, zussen of andere familie leden en vrienden. 

Graag wil ik jullie via deze weg wel het advies geven om ook dagelijks thuis te oefenen met 

lezen, 10 tot 15 minuten per dag is al genoeg. 

 

Kinderpostzegels: 

De actie om kinderen te helpen met een moeilijke thuissituatie door middel van het 

verkopen van kinderpostzegels is weer van start gegaan. De kinderen zijn enthousiast 

begonnen! Ze hebben tot maandag 30 september de tijd om zo veel mogelijk te verkopen. 

We maken hierbij ook kans om een dagje naar Duinrell te winnen! 

 

Schooljudo en dramalessen: 

De afgelopen weken hebben de kinderen in groep 7 dramalessen en schooljudo gehad. 

Deze lessen stonden in het teken van samenwerken en groepsvorming. De kinderen 

hebben hierbij erg enthousiast meegedaan en kwamen erachter dat samenwerken erg 

belangrijk is om dingen tot een goed einde te brengen! De lessen van drama gaan nog door 

tot de kerstvakantie. 

Oriëntalis: 

Tijdens het schooluitje hebben de kinderen veel geleerd over de verschillende culturen en 

wat ze allemaal hetzelfde hebben. We hebben een rondleiding over het hele terrein gehad 

en mochten daarna nog lekker spelen op een ‘ouderwetse’ speelplaats. De kinderen 

hebben zichzelf hierbij goed vermaakt. Mijn complimenten! 

Waterdag: 

Afgelopen woensdag hebben wij meegedaan aan de nationale waterdag. De kinderen 

hebben geleerd hoe ze water lekkerder kunnen maken en toch gezond kunnen houden. Zo 

hadden wij water met munt en citroen in de klas, maar je zou water ook zeker een keer 

kunnen combineren met schijfjes sinaasappels of komkommer! Daarnaast hebben de 

kinderen gezien hoeveel suiker er in sommige drankjes zitten, ondanks dat de verpakking 

anders beweerd. Soms was dat echt even schrikken! 

Proconnect: 

De afgelopen weken hebben de kinderen enthousiast geoefend met ProConnect. Dit is een 

programma waarbij de kinderen spelletjes tegen elkaar kunnen doen op de tablet. De 

‘wedstrijd’ zien zij ook op het digibord. Zo hebben we onder andere een muizenrace en 

http://www.redactiesommen.nl/
http://www.spelletjesplein.nl/


raketlanceringen gedaan. De kinderen zijn razend enthousiast dus dit gaan we zeker vaker 

doen. Vraag uw kind er maar eens naar! 

Algemene ouderavond: 

Op maandag 7 oktober is er een algemene ouderavond van de ouderraad. Deze 

ouderavond is vrijblijvend en via deze weg wil ik jullie graag uitnodigen om eens te kijken 

wat de ouderraad allemaal doet voor de school. Het zal beslist een gezellige bijeenkomst 

worden! De ouderraad start deze vergadering om 19.30 uur. 

Dat was hem weer en tot de volgende keer, 

Groetjes namens groep 7, 

Charis 

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

Groep 7/8 

Vorige week zijn we met de hele school naar museumpark Oriëntalis geweest. Het was een 

leuke en leerzame dag. Altijd leuk om eens op een andere plek in een andere omgeving 

nieuwe dingen te zien en te leren. Soms duurde onderdelen wat lang, de kinderen hebben 

zich zeer respectvol en netjes gedragen. Super! 

De kinderen die in groep 7 zitten hebben meegedaan aan de kinderpostzegels. Altijd weer 

een goede actie om aan mee te doen. De kinderen zetten zich in voor het goede doel door 

kinderpostzegels en andere dingen te verkopen. De actie sluiten we af op maandag 30 

september. De enveloppen worden dan bij de leerkrachten ingeleverd.  

Dinsdag 1 oktober hebben we ons Dukendonckpodium optreden. Het is van woensdag naar 

dinsdag verplaatst maar de tijd is gewoon nog 11:00 uur. U bent van harte welkom om te 

komen kijken naar ons optreden. 

Woensdag 2 oktober wordt een drukke dag. ’s Morgens starten we met de opening van de 

kinderboekenweek. We beginnen die ochtend met de hele school op het schoolplein en 

krijgen weer het bezoek van onze Jubileum vloggers. Na schooltijd is de presentatie van de 

belevingskaart Tolhuis. Hier hebben we vorig jaar aan meegewerkt en er zijn dit jaar al 

interviews geweest met “De Brug” en “De Gelderlander”. Kinderen van onze klas zijn 

geïnterviewd. Houdt u de nieuwe kranten in de gaten! Super leuk als u en de kinderen 

aanwezig bent bij de presentatie van de belevingskaart! Er is hard gewerkt en de 

voorbereidingen voor een leuke middag zijn al in volle gang.  

De toetsen voor natuur en aardrijskunde zijn afgenomen. De toets geschiedenis blok 1 komt 

er binnenkort aan.  

Maandag 7 oktober is de algemene ouderavond van de Ouderraad op de Dukendonck. De 

avond start om 20.00 uur, u bent van harte welkom.  

Vrijdag 11 oktober start de herfstvakantie. Maandag 21 oktober starten we weer.  

Maandag 28 oktober is er een studiedag en zijn de kinderen dus vrij.  

Lisa en Freek  



Groep 8 

In de derde week zijn we begonnen met het reguliere schriftelijke huiswerk. Alle kinderen 

krijgen op woensdag huiswerk mee naar huis en de woensdag erop moet het weer 

ingeleverd worden. Begeleid uw kinderen met planning en uitvoering als u dat nodig acht. 

De excursie naar Oriëntalis op donderdag 19 september was een leerzame ervaring. De 

kinderen hebben zich goed gedragen en daar verdienen ze zeker een pluim voor omdat ze 

langdurig moesten luisteren naar de gids. Al met al een geslaagde dag die door de 

werkgroep prima georganiseerd was. 

De moeder van Ryan ( Bianca ) zal in dit laatste schooljaar onze klassenouder zijn. Fijn dat je 

dit wilt doen. 

Woensdag 2 oktober starten we om 8.45 uur met de hele school op het grote schoolplein. 

In het kader van de opening van de Kinderboekenweek zullen we kort met z’n allen even bij 

elkaar zijn. Na schooltijd wordt de belevingskaart van Tolhuis aangeboden aan de bewoners 

van Tolhuis. U bent samen met uw kinderen van harte welkom hierbij aanwezig te zijn. De 

tijd zal nog worden doorgegeven. 

Op donderdag 3 oktober treedt groep 8 voor het eerst op bij het Dukendonckpodium. 

Vanaf 11.00 uur bent u van harte uitgenodigd in de aula om te kijken naar de presentaties 

van de verschillende groepen. 

De algemene ouderavond van de ouderraad wordt gehouden op maandag 7 oktober om 

19.30 uur. U bent van harte welkom. 

In verband met een studiedag van het team zijn de kinderen op maandag 28 oktober vrij. 

Dat zullen ze niet erg vinden. 

Ten slotte dient de herfstvakantie zich alweer aan en kunnen we even op adem komen. Het 

huiswerk laten we even achterwege, dus geniet maar lekker van je vrije tijd. Hopelijk werkt 

het weer een beetje mee. 

 

Groetjes Wim 

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

Activiteitenplein Dukendonck   Speel-leerkamer   
   
Speel-leerkamer   
  
 
Hallo allemaal,  
 
Het eerste thema van dit schooljaar is weer begonnen! Dit is het thema: “Een reis rond de 
wereld”.  De kinderen van groep 1 tot en met 4 hebben gedanst, geknutseld, een paspoort 



gemaakt maar vooral veel lekkere hapjes gegeten waaronder: Turkse worst in bladerdeeg 
met feta, pita-pizza's en een Griekse salade. In de laatste week van dit thema mogen ouders 
natuurlijk lekker komen proeven.  
Groep 5 en 6 mogen dit jaar samen met ons bepalen welke activiteiten zij willen doen 
tijdens de Speelleerkamer. En wat hebben zij leuke ideeën; koken, een picknick en 
natúúrlijk slijm maken.           Kortom het is een geweldig (smakelijk) blok. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuw thema Speelleerkamer:  
Na de herfstvakantie start “FANTASIA” het tweede thema van de Speelleerkamer.  
We gaan het hebben over de fantasiewereld, knutselen, sprookjes vertellen en 
vooral creatief bezig zijn. Een leuk, fantastisch thema dus. 
 
 
Schakelclub:   
   
De Schakelclub is alweer een aantal weken bezig. We zijn gestart met 2 vrije gratis chill 
momenten voor alle kinderen van groep 7 en 8. Poolen, spelletjes, DJ`en, Gamen en nog 
veel meer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daarna zijn we gestart met een vaste club van maar liefts 19 kinderen. Als eerste activiteit 
stonden de `Minute To Win It` games op het programma. Supergezellig en met veel 
enthousiasme werden de vele spelletjes gespeeld. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   
   
 
 
De week er op was het tijd voor creatieve Pizza maken. De kids gingen eerst op een pizza 
doos een tekening maken, waarna ze deze probeerden na te maken op een pizza. Het was 
super gezellig en er werd netjes gewerkt en opgeruimd. Alle pizza’s zagen er geweldig uit, 
maar er waren er 2 uitgekozen die als mooiste werden beoordeeld door enen stagiaire van 
Iris. Na afloop kregen alle kinderen  nog een mini pizza om op te smikkelen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
Zaalvoetbal en Buurbattle 
2 weken geleden zijn we weer gestart met de zaalvoetbal activiteiten in de sportzaal 
Tolhuis. Het is altijd sportief en gezellig en toegankelijk voor alle jongens en meisjes van de 
Dukendonck en uit de wijk Tolhuis. We oefenen om in november weer mee te doen met de 
Buurtbattle.  Lijkt het je leuk om een keer mee te doen, kom dan een vrijdag naar de 
sportzaal. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de zomervakantie zijn we met de kids die hebben meegedaan met de Buurtbattle naar 
AJAX in Amsterdam geweest.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
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  
  
 

 


