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Brede school de Dukendonck   2021—2022 #2 

Kerst op de Dukendonck 
Op donderdag 16 december vieren we het kerstfeest op de Dukendonck. Het feest is over de middag en de 
avond verdeeld. Van 17.00-18.00 uur zal het kerstdiner in de groepen plaatsvinden. De kerstbomen in de 
wijk worden op dinsdag 14 december versierd met zelfgemaakte kerstwensen. We vinden het ontzettend 
fijn dat we dit jaar het kerstfeest weer kunnen vieren.  

Beste ouder(s) en/of verzorger(s), 

Hierbij alweer de laatste Dukendoncker van 

kalenderjaar 2021. Het was weer een 

bewogen jaar. Helaas hebben we meer hinder 

ondervonden van Covid 19 dan gehoopt. 

Gelukkig hebben we ook veel mooie 

momenten gehad. Zo hebben we op 3 

december een gezellig Sinterklaasfeest 

gevierd. Ondanks de opgelegde richtlijnen is 

het ons gelukt om er een leuk feest van te 

maken voor de kinderen. De sfeer in de 

groepen was fantastisch! Dit jaar bezochten 

de groepen 1 tot en met 5 Sinterklaas in de 

aula. Daar hebben we veel gezelligheid gezien 

tussen Sinterklaas, de pieten en de kinderen. 

Sinterklaas heeft ook de Liz klas en KION 

bezocht. Dit was ook een succes. 

Zelftesten 
Via Social Schools hebben de ouders van de kinderen in de groepen 6 tot en met 8 bericht gekregen over de 
zelftesten. Het is een dringend advies om thuis de kinderen 2 keer per week te testen. Kinderen worden dus 
niet op school getest. De leerkrachten verdelen de testen over de kinderen die aangeven testen mee naar 
huis te willen nemen. 

Agenda 

Donderdag 16 december 
Kerstdiner 17.00—18.00 
 
Maandag 20 december 
kerstvakantie t/m vrijdag 7 
januari.  

Maandag 10 januari  
eerste schooldag om 08:45 
uur. 

Donderdag 13 januari 
Studiedag, alle kinderen vrij 

Vrijdag 21 januari 
Groep 1 t/m 4 roostervrij 

Woensdag 2 februari 
Opendag op De Dukendonck 
 

Vervangingen 
De afgelopen tijd is het helaas toch voorgekomen dat klassen niet naar school konden komen omdat er geen 
vervanging was. Gelukkig is het nog niet heel vaak voorgekomen en hebben we nog regelmatig intern iets 
kunnen regelen voor de groepen waarvan de leerkracht niet kon of mocht werken. Ook in het onderwijs zijn 
er tekorten aan personeel. Zeker in deze tijd van het jaar, waarin regelmatig mensen ziek worden, zijn er 
vaak geen invallers beschikbaar. We vinden dit heel vervelend en doen steeds ons uiterste best om zo snel 
en zo goed mogelijk een oplossing voor de groep te vinden wanneer een leerkracht uitvalt. We snappen dat  
       het voor u erg vervelend is wanneer uw kind niet naar school kan. We hopen op uw begrip.  
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Brede school mededelingen 

 
 
Voor wie ons nog niet kent: 
Stichting Liz is een dagbehandelingsgroep voor kinderen 
(0-12 jaar) met een verstandelijke en/of lichamelijke 
handicap of een ontwikkelingsachterstand. Wij zijn 
onder andere gevestigd in het activiteitencentrum bij de 
Dukendonck. De behandelgroep van stichting Liz richt zich op ontwikkeling en samen leven 
en leren. Dagelijks zijn er contact momenten met de kinderen van school, KION of 
Bindkracht10.  
 
De Liz kinderen genieten van de aansluitmoment samen. Voor aankomend jaar hopen wij 
dat corona toch echt een keer wegblijft, zodat wij kunnen blijven genieten en leren van de 
aansluitmomenten samen.  
Voor meer informatie kunt u een kijkje nemen op onze site: www.stichtingliz.nl  

De afgelopen 2 weken zijn wij op peutergroep Dukendonck bezig 
geweest met het thema Sinterklaas! De peuters hebben het huis van 
Sinterklaas ingericht met hun eigen gemaakte meubels en Pietengym 
gehad in de aula. We hebben Sinterklaasjes en Pietjes geknutseld en 
Sinterklaas liedjes gezongen tijdens de kringmomenten. Sinterklaas is 
zelfs óók nog langs geweest afgelopen vrijdag met de 
Sinterklaasviering. Tijdens deze ochtend hebben we ook gesmuld van 
onze eigen gebakken pepernoten! 
 
Mvg, 
Isa Naterop  

http://www.stichtingliz.nl
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Hallo allemaal, 

Wij zijn Luis (kinder/jongerenwerker), Mohamed (jongerenwerker) en Iris (kinderwerker) en 
zijn werkzaam bij Bindkracht10. 
 
Ons aanbod is er voor kinderen en jongeren uit de wijk Tolhuis.  
Kinder- en jongerenwerk ondersteunen initiatieven en activiteiten in de wijk.  
Heb je leuke ideeën of heb je vragen over onze activiteiten, neem dan contact op ons! 

 

 

Contactgegevens: 
Luis Garcia: 06-41459217 
Mohamed Ired: 06-44957344 
Iris van Veen: 06-20335849 

 

 

Een overzicht van onze vaste activiteiten:  
Voor het aanbod van de Speel-leerkamer en de Schakelclub moeten kinderen zich inschrijven.  

Maandag 15.15-17.00: leuke en leerzame activiteiten aan voor kinderen uit groep 1 en 2 
(Speel-leerkamer) 

Donderdag 15.15-17.00: leuke en leerzame activiteiten aan voor groep 3 en 4 (Speel-
leerkamer) 

Donderdag 15.15-17.00 leuke en leerzame activiteiten voor groep 7 en 8 (de Schakelclub) 

Op vrijdagen hebben wij het een leuk en leerzaam aanbod voor groep 5 en 6 (Speel-
leerkamer).  

 

Vrijdag sporten vanuit het jongerenwerk: 

15.15 - 16.00 uur Meiden zaalvoetbal 
16.00 - 17.00 uur Jongens zaalvoetbal 10+ 
17.00 - 18.00 uur Jongens zaalvoetbal 13+ 
18.00 - 19.30 uur Jongens basketbal/zaalvoetbal 15+ 

i.v.m. Corona zijn er na 17.00 geen (sport) activiteiten meer 

 

 

Er zullen incidenteel en in de vakanties nog meer activiteiten zijn. Houd hiervoor Social 
Schools en onze social media goed in de gaten. 



 

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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Afgelopen periode hebben wij natuurlijk gewerkt in het thema Sinterklaas. Elke woensdag en 
donderdag werken wij het laatste half uur in een circuitvorm. Hier komen  opdrachten vanuit de 
verschillende vakgebieden in voor, om de geleerde doelen beter te automatiseren. Vaak zijn deze 
circuits ook in een thema en/of spelenderwijs.  

Groep 4  

Tijdens de twee circuits in het thema sinterklaas hebben wij bijvoorbeeld gewerkt aan het 
automatiseren van de sommen tot 20.  Dit deden wij door het brengen van pakjes in een schoorsteen 
met oneven getallen of een  schoorsteen met even getallen. Ook gooiden we met een dobbelsteen 
een som en dekte we het getal af op de pietenmuts. We hebben ook veel leuke teksten gelezen over 
Sint en piet. Zelfs het leesganzenbord was in Sinterklaasstijl! De kinderen  zijn eigenlijk elke week weer 
enthousiast om op deze manier te werken, omdat ze niet door hebben dat ze aan het leren zijn en het 
korte momenten van concentratie vraagt. 

De sinterklaasviering op school was in  onze klas een spannende maar erg gezellige dag. De kinderen 
hebben lang in spanning naar het Sinterklaasjournaal gekeken in afwachting van de Sint en zijn pieten. 
Onze dag begon met het dansen  op Sinterklaasmuziek. Voor de meeste kinderen het doorhadden werd 
de Sint met zijn pieten al gespot op het schoolplein. We hebben toen natuurlijk luidkeels ‘Sinterklaasje 
kom maar binnen met zijn piet’ gezongen! 

De rest van de dag hebben we een  escaperoom gedaan waarbij we moesten onderzoeken welke piet er 
vannacht in onze school was geweest. Hiervoor moest er goed worden samengewerkt om de 
verschillende opdrachten tot een  goed einde te brengen. Ook hebben we lekker geknutseld en zijn we 
op bezoek geweest bij de Sint. We waren ontzettend blij met de mooie pakjes die hij  ons gegeven had. 
Een geslaagde sinterklaastijd kun je dus wel zeggen. En nu… op naar Kerstmis! 



 

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  

Wie heeft mij nou getrokken met de lootjes? 
Wat voor surprise zal ik krijgen? Hoe zal mijn 
gedicht zijn? 

Afgelopen periode heeft in het teken gestaan 

van surprises, gedichten en dan natuurlijk ook 

het sinterklaasfeest! De kinderen zijn enorm 

druk geweest met het maken van mooie 

gedichten en mooie surprises. Het is erg leuk 

om te zien hoe het heeft geleefd bij de 

kinderen en hoe enthousiast zij steeds bezig 

zijn geweest met het creatieve. Grote 

complimenten ! 

Groep 7 

De eerste sneeuwvlokken, ho ho ho in de 
verte en een dorpje onder de boom, een 
koude knusse kerst is toch van iedereen de 
droom?  

Langzaamaan wordt het kerst en zijn wij 

begonnen met de klas om te toveren in 

kerststyle. De boom is al vol enthousiasme 

opgezet met lampjes, ballen en slingers. 

Hard werken, maar vervolgens ook 

ontspannen met iets creatiefs, dat hebben 

deze kinderen wel in de vingers! 

Sinds net na de herfstvakantie een nieuwe meester, hoe zou dat nou zijn? Een andere klas voor de 
meester, hoe gaat hij dit vinden? 

Het was even spannend voor de klas en ook voor meester Pim. We werken keihard, hebben tijd voor 

grapjes en tijd voor gezelligheid. Een grapje op z’n tijd, lekker lachen en daarna weer met z’n allen in 

de opdrachten duiken. Het is een genot om deze klas les te mogen geven. Met dank aan de hulp van 

Juf Anouk verloopt het allemaal goed en weten we allemaal goed waar we aan toe zijn! 


