
 Respect voor elkaar, samenwerken, Veiligheid en rust, Verantwoordelijk zijn  

Agenda 

 

       
Vrijdag 11 juni 

Groep 1 t/m 4 vrij 
————————–——-
Vrijdag 18 juni 

Groep 1/2 vrij 
——————————— 

Vrijdag 16 juli 

12 uur start zomervakantie 
——————————— 
maandag 30 augustus 
10.00 uur start schooljaar 
2021—2022 

 

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

Brede school de Dukendonck     2020-2021. 6 

Groep 8 
Het MT heeft besloten om het kamp van groep 8 door te laten gaan. Binnen de beperkingen is dit 
mogelijk en daarnaast zijn er versoepelingen aanstaande. U heeft misschien van uw kind al 
gehoord dat ook de voorbereidingen voor de musical zijn opgestart. Op termijn ontvangt u meer 
informatie over hoe er invulling gegeven gaat worden aan de mogelijkheid om naar de musical te 
komen kijken.  

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

De laatste Dukendoncker van het 
schooljaar 2020-2021 dient zich alweer 
aan. We kunnen terugkijken op een 
bewogen schooljaar. De start was prima 
en het gevoel was dat het een normaler 
schooljaar zou worden dan het jaar 
ervoor. Niets bleek minder waar.  
In de laatste week voor de 
Kerstvakantie moesten we weer in 
lockdown. Een derde golf kwam eraan 
en wederom moesten weer veel zaken 
worden afgelast. Ontzettend jammer 
allemaal. 
Ik bedankt u voor het begrip en het 
geduld. Complimenten aan u, jullie 
hebben de klus thuis maar weer mooi 
geklaard met behulp van de inzet van 
de leerkrachten. Er is veel werk verzet. 

Rapporten en oudergesprekken 
Op vrijdag 25 juni krijgen de kinderen van de groepen 1 tot en met 7 hun rapport. De 
rapportgesprekken zijn op dinsdag 29 en woensdag 30 juni. We gaan kijken hoe de gesprekken 
vormgegeven zullen worden. Hou daarom Social Schools goed in de gaten. Het inschrijven voor 
de gesprekken gaat ook via Social Schools, dus een extra reden om de informatie via dit kanaal 
goed te volgen. 

Activiteiten einde schooljaar 
Op donderdag 24 juni wordt er een sportdag voor de leerlingen georganiseerd. De activiteiten 
zullen plaatsvinden in en rondom de school. Meneer Pepijn is al druk bezig met de organisatie. 
Zoals elk jaar wordt er een jaarsluiting georganiseerd. Deze staat gepland voor donderdag 8 juli. 
Hoe de jaarsluiting ingevuld gaat worden, hoort u later via Social Schools. Zoals het er nu naar 
uitziet is het nog niet mogelijk om ouders bij de jaarsluiting te ontvangen. 
Op donderdag 15 juli is het doorschuifmoment. De leerlingen maken dan kennis met de nieuwe 
leerkracht(en) en eventueel de nieuwe groep.  
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Bindkracht 10 

Hallo allemaal, 

Na een leuke meivakantie zijn we weer terug met onze buitenspeelactiviteiten tot aan de 
zomervakantie (zie het schema hieronder). 

Wij van Bindkracht10 wensen jullie alvast allemaal een hele fijne zomervakantie met hopelijk veel 
zon en plezier. 

Ook in de zomervakantie blijven wij leuke activiteiten organiseren voor jullie. 

Wil je hiervan op de hoogte blijven, houdt dan Social Schools in de gaten of vraag het aan Luis of 
Iris. 

 

Groetjes, 

Luis en Iris 
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Nu de zon weer gaat schijnen en de cijfers rondom corona er een beetje beter uit gaan zien ho-
pen we met de lizklas dat we na de zomervakantie weer aansluitmomenten kunnen gaan doen 
met de kinderen van school en peuterspeelzaal.  

Gelukkig start deze week het voorlezen door groep 7/8 weer in onze klas. De afgelopen weken 
hebben we weer veel in onze eigen bubbel gespeeld in de klas en op het binnenplein van het AP 
gebouw. Met het mooie weer kunnen we hopelijk weer wat meer naar buiten in de wijk.  

Onze kinderen maken het gelukkig allemaal goed en er zijn maar enkele kinderen ziek geweest. 
Zij zijn allemaal weer goed opgeknapt. Omdat dit de laatste Dukendoncker is van dit schooljaar 
willen we jullie allemaal alvast een hele fijne zomer wensen.  

 

 

Stichting Liz 
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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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Het heerlijke lente weertje is eindelijk in het land. De 
afgelopen weken hebben we gewerkt over de lente. 
We hebben geknutseld, liedjes en nieuwe woorden 
geleerd. Het werd wel lente in de klas in 
tegenstelling tot buiten. Maar…..nu is het heerlijke 
weertje begonnen. Ons lente thema is inmiddels wel 
afgelopen.  

Groep 1/2 b 

Inmiddels zijn we al begonnen met ons volgende 
thema namelijk ‘de kledingwinkel’. We hebben al 
een aantal dingen verzameld. Kleerhangers, 
kleding, een kassa, een spiegel. Heeft u nog iets 
voor onze kledingwinkel dan willen wij dit graag 
lenen.  

Afgelopen donderdag hadden we een dansworkshop n.a.v. een dansvoorstelling 
‘Feestje, kom je ook?’online. De dansjuf leerde ons dansen op verschillende 
manieren. Dans met je gevoelens! Dans als je boos, verdrietig of juist blij bent. Het 
was ook echt een feestje! 

Ook de kleuters zijn 
bezig geweest met 
Wetenschap en 
Techniek. Ze moesten 
samen een knikkerbaan 
maken. We hadden 
flessen, pakken, buizen 
maar ook de 
speeltoestellen in de 
gymzaal werden 
gebruikt. Er kwamen 
enthousiaste reacties als 
ze merkten dat het 
gelukt was.  

De laatste sprint wordt ingezet naar de 
zomervakantie. Nog eventjes en dan…..genieten. 

Groetjes van de vlinderklas! 
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Musical! 
We vinden het fijn dat we ondanks corona toch de 
musical mogen doen. We zijn super blij met de 
musical die we hebben. En de rollen zijn goed bij de 
kinderen gekozen. We zijn al begonnen met het 
oefenen en dat gaat super goed. 

We hopen ook dat de ouders mogen komen kijken. 

Groetjes Tessa & Lisa 

Groep 8 

Kamp! 

We zijn super blij dat we op kamp 
kunnen dit jaar. Dit jaar combineren we 
het kamp met het schoolreisje, we 
gaan namelijk ook naar Toverland! 

We hebben geluk dat het dit jaar 
doorgaat! We gaan naar de blokhut in 
Overloon. 

We gaan allemaal spelletjes doen en 
leuke activiteiten. 

Het wordt een kamp om nooit te 
vergeten! 

Met vriendelijke groetjes, 

Viënna en Zeyneb 

Kamp! 

Hallo lezers van de Dukendoncker, 
wij kunnen gelukkig op kamp! En 
daar willen wij jullie ook meer 
informatie over geven.  
 
Wij gaan veel leuke dingen doen 
zoals: Spelletjes en een spooktocht, 
dat is al bekend. Maar dit is niet het 
enige. Er staat nog wat  te wachten, 
bijvoorbeeld het pretpark Toverland, 
dat doen we omdat het uitje naar de 
Efteling niet door ging. Heel jammer 
natuurlijk, maar wij moeten zeggen 
dat het hier alweer mee goed is 
gemaakt hoor!  

De locatie is in Overloon , wel even 
rijden, maar dat hebben wij er wel 
voor over. Nog even wachten en dan 
is het zover. Een mooi afsluiting van 
de basisschool! 

Groetjes Quinty en Chelsey :) 

Een stil klaslokaal, kauwgom gesmak, een tikkende klok en zwetende voorhoofden. Je raadt 
het al EINDTOETS! Groep 8 heeft ’t al megemaakt en vandaag ga ik (Raz) mijn klasgenoten 
interviewen met de vraag: “hoe vond jij de eindtoets gaan?” 

Khaled: “Het was moeilijk maar ik heb wel goed gescoord!” 
Emir: “Het was goed te doen.” 

Nisa: “Het was moeilijk maar daarna ging ’t wel goed.” 
Selina: “Je moest wel al je energie erin zetten.” 
Quinn: “Ik was niet echt nerveus maar de kauwgom was wel lekker!’ 

Zoals jullie kunnen zien was de eindtoets goed gegaan, hopelijk vonden 

jullie dit artikel interessant. Groetjes Raz (in samenwerking met Emir, Joep en Khaled) 


