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Beste ouders, verzorgers, 

Uw mening telt bij ons op school. 
Daarom hebben we u tijdens de 
rapportgesprekken gevraagd om een 
kleine vragenlijst in te vullen over uw 
tevredenheid over onze school. 30 
gezinnen hebben deze vragenlijst al 
ingevuld, hartelijk dank daarvoor! Hebt 
u de vragenlijst nog niet ingevuld? U 
heeft nog de tijd tot 30 maart om de 11 
vragen in te vullen. Ik wil u vragen om 
dit te doen. U kunt altijd bij mij (of bij de 
leerkracht van uw kind) een nieuw 
briefje halen met de inlogcode. 

De reden waarom ik dit zo belangrijk 
vind, is omdat u de school anders 
beleeft dan dat wij dat doen. Door met 
u in gesprek te gaan hierover, kunnen 
we ons als school verbeteren. 

Dat is wat ik dus ook wil doen. Ik nodig 
u van harte uit voor het ouderpanel: 
een bijeenkomst met ouders waarin ik 
met u in gesprek ga over zaken die 
spelen op school en waar ik graag uw 
mening als ouder over hoor. In dit 
geval de vragenlijst ‘tevredenheid 
ouders'. 

Woensdag 12 april om half 11 zie ik u 
graag in de aula van de school om te 
praten over de uitslag van het 
ouderpanel. (Aansluitend is het 
Dukendonck podium voor de ouders 
van de groepen 3, 6A en 8). U hoeft 
zich niet aan te melden, ik zie u graag 
verschijnen. Tot dan! 

Met vriendelijke groet, 

Ilse Potjewijd | directeur 

 

Agenda 
Vrijdag 10 maart 
Rapport groep 8 gaat mee 

Vrijdag 17 maart 
Roostervrije dag gr 1 t/m 4 

Vrijdag 10 februari 
Rapporten groep 1 t/m 7 
 
Woensdag 29 maart 
Donderdag 30 maart 
Dukendonck Podium 
 
Vrijdag 7 april 
Paasviering in de ochtend 
 
Maandag 10 april 
2e Paasdag alle kinderen vrij 
 
Woensdag 12 april 
Donderdag 13 april 
Dukendonck Podium 
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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. 

- Foutje in de vorige Dukendoncker, de meidenclub is iedere laatste woensdag van 
de maand 
(29-maart, 19 of 26 april, 31 mei, 28 juni en onder voorbehoud 12 juli). 

- De jongeren hebben vrijdag goed geholpen met het opruimen van het plein voor 
ons gebouw. Dit was hun buurtbijdrage voor de buurtbattle en we zijn blij met het 
resultaat. 

Vanaf nu gaan we in 
de vakanties ook 
peuter-aanbod 
organiseren.  

Onze vakantie-
activiteit was 
ontzettend leuk en 
goed bezocht (wat 
foto’s hieronder). 

Voor de kleuters was er 
een clown op bezoek en 
een mini-disco en voor 
de bovenbouw een 
inloop en 
meidenactiviteiten! 

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  

De zon wordt een beetje warmer, de blaadjes komen aan de bomen en de eerste 
lentebloemen komen boven de grond. Op de kinderboerderij worden de jonge dieren 
geboren. Het wordt lente! Na een weekje vakantie beginnen we op peutergroep 
Dukendonck met een nieuw thema: Puk op de kinderboerderij! 
De peuters gaan leuke ontdek activiteiten doen, waaronder: bewegen als 
boerderijdieren en dierengeluiden maken, met modder verven én dierenpoep maken!  

Peutergroep 

Carnaval was weer een groot feest. Het is zo leuk dat we dit met de Liz klassen mee 

kunnen vieren op school.    
Ieder jaar gaan zowel de stadsprins als de jeugdprins vele scholen af om duizenden 
kinderen in Nijmegen voor te gaan in een bonte polonaise. Al vele jaren komen zij op 
basisschool De Dukendonck. Dit jaar werd het een heel speciaal bezoek want 
stadsprins ZDH Roy I had een speciale verrassing voor Stichting Liz.  
Het gehele team ontving de prinselijke onderscheiding. Juf Priscilla nam de 
onderscheiding in ontvangst namens het team. Daar zijn we trots op hoor!  
Daarnaast kreeg Nilla, het petekind van zijn Chef Protocol "ome Ronald" ook nog een 
prinselijke onderscheiding.  
Wat een mooi feestje zo! 

Alaaaaf!  

LIZ-Klas 
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De kinderen van groep 4-5 hebben voor de vakantie een 
gastles 'lichtschrijven' gehad. We hebben eerst de foto’s 
van het werk van Niek Michel bekeken. Er vielen een 
paar dingen op: Het is donker of nacht op de foto’s. Niek 
maakt graag foto’s in het donker, omdat de wereld zich 
dan anders voordoet. Dingen die overdag niet opvielen 
worden in de nacht soms heel bijzonder en omgekeerd, 
dingen die overdag belangrijk zijn verdwijnen in de nacht. 
Soms verduistert hij zijn atelier alsof het nacht is en 
fotografeert hij met zaklantaarns. Hij werkt vaak met 
lange sluitertijden (de camera blijft lang open). Daardoor 
komt al het aanwezige licht op de foto. In de tweede les 
was Niek Michel bij ons op bezoek in de klas. De 
kinderen gingen zelf lichttekeningen maken met een 
zaklantaarn en camera in het donker. De foto’s heeft u in 
de klas en via social schools al kunnen zien.  

Groep 4-5 

Natuurlijk hebben we de 
laatste dag voor de vakantie 
carnaval gevierd en wat was 
het een leuk feestje!! De 
kinderen waren allemaal leuk 
verkleed en we hebben 
heerlijk gedanst in de aula. Er 
waren een heleboel leuke 
optredens te zien en tot slot 
hebben we een gezellige 
optocht door de wijk gelopen. 
Daarna was het lekker tijd 
voor een weekje vakantie en 
hopelijk heeft iedereen hier 
van genoten!!  

Groetjes groep 4-5, Juf Sophie en Juf Shalina 

Helaas gaat meester Pim onze groep verlaten. Wij vinden dit heel erg jammer, maar we zijn 
natuurlijk heel erg blij dat juf Sophie de woensdag en donderdag gaat doen. Er wordt nog een 
moment gepland om afscheid te nemen van meester Pim, hier was helaas geen gelegenheid 
meer voor zo kort dag voor de vakantie. Wij wensen meester Pim heel veel succes in groep 6.  
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Breuken 
De afgelopen weken hebben wij kennis gemaakt 
met breuken tijdens de rekenlessen. Om dit nog iets 
meer inzichtelijk te krijgen, hebben de kinderen 
gehaaide breuken gemaakt. 

Groep 6B 

Programmeren 
Vanuit de bibliotheek hadden 
we een leskist in de klas 
waarbij de kinderen een robot 
hebben moeten bouwen. 
Daarna moesten ze via een 
app op de laptop deze robot 
programmeren zodat hij ging 
draaien, rijden, scheppen etc. 
Het was erg leuk om te zien 
hoe gedreven de kinderen hier 
mee bezig waren.  

Groetjes groep 6, Juf Wieneke 

Lente 
In oktober hebben we in het tuintje voor de school bollen 
geplant. Deze bollen hadden we gekregen van Nederland 
zoemt. Een organisatie die de bijen wil helpen. De bollen 
komen nu op. Kijkt u maar eens als u naar school komt.  
Binnenkort hopen we te kunnen zoeken welke bloemen we 
hebben geplant. En wij zijn natuurlijk nieuwsgierig of er ook 
echt bijen op af komen.  


