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Agenda 

 
       

    Vrijdag 23 april 
   ~Koningsontbijt~ 

    Dinsdag 27 april 
     ~Koningsdag~ 
  ~iedereen is vrij~ 
 
   3 mei t/m 14 mei 
     ~meivakantie~ 

 

 

Tolhuis 4355, 6537 PR Nijmegen  
024 344 3613, directie.dukendonck@conexus.nu 

Brede school de Dukendonck     2020-2021. 5 

Corona update 
Het is lang goed gegaan met Corona op de Dukendonck, maar afgelopen week moesten 
we er toch aan geloven. Er moesten 2 klassen in quarantaine. Helaas moest de 

quarantaine ook meteen verlengd worden voor een van de klassen. Het is voor iedereen 
aanpassen en schakelen. Fijn dat u hier positief op heeft gereageerd. Het gaat uiteindelijk 
om de veiligheid van iedereen. 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Pasen: 
Op Goede vrijdag hebben we 
ondanks alle beperkingen toch 

aandacht kunnen besteden aan 
Pasen. De paashaas was op school 
en verschillende groepen hebben 
eieren gezocht rondom de school. 
De sfeer was goed en de kinderen 

hebben genoten. 

Cito eindtoets 

Groep 8 heeft in de week van 19 april de centrale eindtoets. Dit is altijd spannend. Het 
is een afsluiting van 8 jaar onderwijs. Maar de kinderen hebben al goed geoefend en 
hard gewerkt, dus dat gaat zeker goed komen. Ik wens groep 8 alvast heel veel succes. 

 

Met vriendelijke groet, 
Roland Leenhouwers 
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Brede school mededelingen 

Verbinding  

 

Met verbinding bedoel ik dit keer natuurlijk niet de mogelijkheid om ergens te komen met de 
trein, het vliegtuig of met de auto. In dit stukje wil ik het graag met u hebben over het 
verbinden van mensen, talenten, interesses en initiatieven. Met andere woorden: Ik wil het 
graag hebben over de verbinding met elkaar. Voor mij als Brede School Coördinator is dit 
één van de focuspunten. Helaas kan ik dat niet alleen. Om met elkaar in verbinding te 
komen, is er meer nodig dan iemand die het voortouw neemt. Er moet een reden zijn om 
ons met elkaar te verbinden. Persoonlijk vind ik dat we dan niet moeten kijken naar wat ons 
van elkaar verschilt, maar naar wat ons met elkaar bindt. Wat dat is? Dat zou zomaar eens 
Brede School de Dukendonck kunnen zijn. Hier ontmoeten onze kinderen elkaar, heeft u 
wellicht zelf nog op school gezeten of ontmoet u als ouder/ verzorger andere ouders/ 
verzorgers. Door met elkaar in gesprek te gaan over wat het beste is voor onze kinderen, 
vinden we elkaar op een positieve manier. Het zou die plek moeten zijn in de wijk, waar u 
terecht kunt met vragen over opvoeding of wat er in de wijk te doen is qua activiteiten. Ook 
zou het die plek kunnen zijn, waar u andere mensen ontmoet en waar nieuwe wijk 
initiatieven kunnen worden opgestart. Zo zijn wij altijd opzoek naar vrijwilligers met ideeën 
voor de wijk. Ook daarbij kunnen wij u misschien verbinden met andere wijkbewoners die 
iets voor de wijk willen betekenen. Of met professionals die u kunnen ondersteunen bij uw 
idee. Helaas kunnen we nu in verband met Corona, nog weinig in de uitvoering. Wel 
kunnen we alvast kijken naar wat we gaan doen als alles weer mogelijk is!  

 

 

Wist u trouwens dat het Activiteitenplein en het Jongerenwerk nog regelmatig naschoolse 
activiteiten neerzetten rondom de Brede School? Laatst nog hebben zij gezamenlijk een 
Graffiti workshop uitgevoerd op het schoolplein en daaromheen. Heeft u vragen over het 
programma of heeft u ideeën die interessant kunnen zijn voor de Brede School en/ of de 
wijk? Neem dan contact op met mij als Brede School Coördinator. Volg ook zeker even de 
Social Media kanalen van De Dukendonck.  

 

Ik hoop u snel te spreken!  

 

Niels Goezinne  
Brede School Coördinator  

Niels.Goezinne@Bindkracht10.nl 
06 19136289   
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Peutergroep Dukendonck  
We hebben de afgelopen week geprobeerd een paasfeest te vieren;  

deze keer zonder de kleuters en niet met alle peuters tegelijk.   

Maar wel met veel eieren zoeken, Puk als paashaas en een lekkere 

paaslunch.  

Deze week zijn we begonnen met het thema “Puk op de boerderij “.  

We leren over en kijken naar varkens die door de modder rollen, 

schapen die geschoren worden en alle andere dieren die je tegenkomt 

op de boerderij. Wat voor een geluid maken ze en hoe zien hun 

kinderen eruit en hoe heten die dan. Kortom erg veel om te leren. 

In de groepen hebben we van de watertafel een boerderij gemaakt met 

allemaal stallen met hooi voor de dieren. Ook spelen we met mais; 

hoeveel mais past er in een bakje, en past er evenveel in ieder bakje, 

hoe zwaar weegt zo’n bakje dan enz..  hiermee zijn we al druk bezig 

met voorbereidend rekenen.    

 Team Dukendonck;  Karin, Kimberly, Anita, Anne Mare, Isa en Rita                                                             
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Stichting SOOS 
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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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Presentaties WOII 

De afgelopen periode zijn onze kinderen hard aan het 

werk geweest met de presentaties over de tweede 

wereldoorlog. De presentaties waren erg leuk en 

leerzaam en op de foto’s is te zien hoe trots de kinderen 

zijn. 

Groep 6  

Kunstweken 
 

Tijdens de kunstweken is onze groep aan de 
slag gegaan om kunstwerken te maken zoals 

de kunstenaar Joan Miro. 

1 April 
Samen macaroni plantjes gepoot en op 1 

april groeide er spaghetti uit de potjes. Wat 
hebben we gelachen!!! 
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De afgelopen weken hebben wij één keer in de week dramalessen gehad van Marly vanuit de 
Lindenberg. Tijdens deze lessen krijgen de kinderen oefeningen over hoe ze moeten  
bewegen met hun lijf en leren ze verschillende zaken uitbeelden. Er was bijvoorbeeld een les 
waarbij ze moesten bewegen met een poetsdoekje op de muziek. Hierbij zag je goed dat de 
kinderen anders bewegen op sierlijke muziek, dan op muziek met een ritme. Ook leerde ze 
hierbij een dansje waarbij de positie ten opzichte van het doekje erg belangrijk was. Sta je 
voor, achter, naast of op het doekje? 
Een andere les hebben ze bijvoorbeeld oefeningen gedaan waarbij ze verschillende beroepen 
moesten uitbeelden. Mooi om te zien wat kinderen bedenken bij een beroep. Sommige  
kinderen moesten best even over hun schaamte heen, maar uiteindelijk deed iedereen mee! 
  
We zijn begonnen met het thema sinterklaas, want de goedheiligman is weer in het land!  
Deze week hebben de kinderen een Dukendonck atelier gehad in het thema ‘Sinterwinter’. 
Hierbij mochten zij uit drie activiteiten kiezen waarbij zij creatief bezig gingen met het  
thema. Ze konden een pietenmobiel knutselen van papier, een wintermutsje maken van wol 
of een pietenhuis maken. Aan het pietenhuis zijn meerdere klassen in de school aan het 
werk, dus we hopen uiteindelijk een groot pietenhuis te kunnen maken in de aula. Ik ben 
benieuwd naar de resultaten volgende week! 
  
Groetjes, groep 4 

Groep 4 
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Groep 5 

Toen we eenmaal wisten dat het 
Kerstfeest op school niet meer gevierd 
zou gaan worden, hebben we het toch 
nog gezellig weten te maken in de klas en 
hebben we Kerstlichten geknutseld en 
Kerststerren gemaakt. 

Gelukkig valt er toch nog wel het één en ander 

te vertellen. Laat ik starten met dat we 

met Sinterwinter allemaal een schoenendoos 

hebben versierd. Elke schoenendoos moest 

uiteindelijk een kamer worden en de kamers 

gingen deel uitmaken van het Pietenhuis. Toen 

we hem allemaal afhadden, zijn alle kamers 

naar de aula gebracht en daar stapelden we ze 

samen op tot één groot Pietenhuis! Zo kreeg 

ook gelijk het podium in de aula een vrolijk 

aanzicht en zat Sint er gezellig bij!  

We hebben verder meegedaan aan een Kerstkaarten'actie', waarbij we allemaal een mooie kerstkaart 
kleurden en we op de achterkant een kerstboodschap schreven, gericht aan een eenzame oudere. De 
kinderen vonden het ontzettend leuk om te doen.  

Hier volgt de bijdrage van groep 5 aan de Dukendoncker. 
Ik had niet kunnen voorspellen dat juist in de periode van 'onze Dukendoncker', de pandemie eenieder 
van ons zou dwingen tot een tweede thuiswerkperiode. Erg jammer en dan nog het meest voor al onze 
kinderen! 

Gelukkig kon de jaarlijkse 
traditie 'Kerstwensen ophan-

gen in kerstbomen in de 
wijk' nog wél doorgaan! 

 

En toen... brak het thuisonderwijs aan... 
Instructiefilmpjes, padlets, Snappet, chatten en ouders die ontzettend hun best deden dit allemaal ook te 
laten slagen voor hun kind(eren). Een groot compliment voor alle ouders en kinderen, want er is hard 
gewerkt! We zijn er allemaal ook weer een stukje beter in geworden en we wisten al zoveel na de eerste 
lockdown. Maar laten we hopen dat we alles, wat we er organisatorisch van geleerd hebben, niet 
nogmaals hoeven in te zetten en te gebruiken... 
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Uilenbraakballenpluizen  

De afgelopen weken hebben 
we met groep 4-5 uilenbraak-
ballen geplozen. Dan kun je 
denken ‘Uilenbraakballen?’ 
Maar je leest het goed, we 
hebben vanuit de Bastei een 
leskist gehad waarbij we les 
kregen over de uil en zijn 
braakballen. Deze mochten we vervolgens uitpluizen, want 
er zaten natuurlijk nog allemaal botjes van veldmuizen en 
dergelijke in.  

In het begin vonden we het maar vies, 
maar toen de eerste botjes tevoorschijn 
kwamen, waren we dat al snel weer 
vergeten.  Zie hier wat leuke resultaten 
van het pluizen. 

 

 

Groep 4-5  

Verlof juf Lisa  

Donderdag 8 april hebben we een super 
gezellige middag gehad met groep 4-5. We 
hebben namelijk het verlof van juf Lisa inge-
luid. Juf Lisa is zwanger en verwacht in de 
zomer haar eerste kindje. Een dochtertje.  

Om het verlof goed in te luiden hebben we 
een pyjamafeestje 
gehouden en er een 
hele gezellige mid-
dag van gemaakt.  

 

Bedankt!  

Mijn verlof is goed ingeluid door een leuk 
feestje in de klas. Wat zijn we toch verwend. 
We gaan lekker genieten.  

Ook alle lieve ouders aan de poorten die 
meeleven, meedenken en de afgelopen 
weken me veel succes hebben gewenst.  

Bedankt! 

Ik zal af en toe nog op school zijn, dus wie 
weet zien we elkaar nog. Anders tot volgend 
schooljaar!  

 

 

 

 

 

 

Liefs Juf Lisa  

 

Voorstellen meester Pim 

Hoi! Misschien hebben jullie het al gehoord, sinds 2 
weken geleden sta ik in groep 4/5 van juf Lisa. Ik heb 
al 2 fijne weken gehad met de kinderen. 

Naast lesgeven ben ik druk bezig met muziek, water-
polo en zodra het kan ga ik ook graag op reis. Ik heb 
al wat ouders gesproken aan de poort, een praatje 

maken kan altijd! 

 

Groetjes!  Meester Pim 


