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

Brede school de Dukendonck   2022—2023 #2 

Beste ouders, verzorgers van de 
Dukendonck, 
 
Nog een paar weken en dan is het 
alweer kerstvakantie. Wat een 
gezellige tijd is de decembermaand 
toch altijd! Overal lichtjes, gezellig 
samen zijn en lekker eten. En wellicht 
heeft de Sint ook nog wat cadeautjes 
gebracht. 
 
Dit is echter niet zo vanzelfsprekend 
voor iedereen. De energie is duurder, 
de boodschappen zijn duurder. En 
ook met de kachel op 18 graden is 
het soms niet betaalbaar. 
Daarom heeft de gemeente Nijmegen 
de ontbijttas bedacht: een tas met 
ontbijtspullen voor de hele week voor 
1 gezin. U heeft hier over kunnen 
lezen in de ‘hoe staan we ervoor op 
de Dukendonck’ van 1 december. 
 
Naast het kerstdiner vindt er dit jaar 
ook een kerstmarkt plaats. Er worden 
zelfgemaakte items van de leerlingen 
verkocht voor een klein prijsje. De 
opbrengst gaat naar een goed doel! 
Wij vonden het daarom heel passend 
om ‘de ontbijttas’ als goed doel te 
nemen dit jaar. Wij vinden dit als 
school een mooi initiatief! Wij zien 
nog dagelijks kinderen die zonder 
ontbijt naar school komen, waardoor 
ze minder geconcentreerd zijn, 
minder goed kunnen leren en dus 
minder goed kunnen ontwikkelen. En 
dat terwijl wij elk kind de beste 
ontwikkeling gunnen! Daarom dus de 
ontbijttas als goed doel van de 
kerstmarkt. Komt dus allen naar de 
kerstmarkt en geef gul! 
 
Met vriendelijke groet, 
Ilse Potjewijd 

 

Agenda 
 
 
Woensdag 21 december 
Kerstviering (17:00u - 18:00u) 

 

Maandag 26 december 
Start kerstvakantie vanaf 12.00u 
    - vrije dag groep 1 t/m 4 

Maandag 9 januari 
Eerste schooldag om 08:45u 
 

Vrijdag 20 januari 
vrije dag groep 1 t/m4 
 

Woensdag 25 januari 
Studiedag, alle kinderen vrij 
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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).  

Kinderwerk:  

De speel-leerkamer activiteiten 
stonden de afgelopen periode in 
het teken van Fantasie en 
Magie. De kinderen hebben: 
schatgezocht, pepernoten 
gebakken, spelletjes gespeeld, 
slijm gemaakt (dat was natuurlijk 
een favoriet). Samen met ouders 
sluiten we het blok dan ook 
samen leuk af. 

Blok 3: “de Ruimte” start een 
week na de kerstvakantie 
(maandag 16 januari). De 
inschrijfbrieven zijn in de klas 
uitgedeeld. Heeft jouw kind geen 
brief ontvangen maar wil wel 
meedoen? In het kantoortje bij 
juffrouw Jannie liggen vaak extra 
brieven. Zo niet?  Neem dan 
contact op met Iris (06-
20335849).  

- In de herfstvakantie hebben we leuke activiteiten gedaan met de kinderen en een High-tea georganiseerd voor 
moeders en dochters. 

- De wedstrijd Nederland- Ecuador hebben we samen met de jongeren gekeken in de aula 

- Wij (Speel-leerkamer en Schakelclub) gaan verhuizen naar de aula van het activiteitenplein-gebouw. 

- De activiteiten van de Speel-leerkamer en Schakelclub worden gratis vanaf de kerstvakantie 

- Tolhuis doet mee aan de Bindkrachtcup 

- Tolhuis doet ook met 2 teams mee met de buurtbattle 

- Er komen weer leuke kerstvakantie-activiteiten aan. Houd hiervoor Social Schools goed in de gaten. 
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Woensdag: 
Inloop: jongens: 10 tot 15 jaar van 17.00-18.30 om de woensdag in het Activiteitenplein. Deze acti-
viteiten worden georganiseerd door Luis en hiervoor is geen betaling of inschrijving nodig.  

Meidenclub: van 17.00-18.30 om de woensdag in het Activiteitenplein voor meiden uit groep 6/7/8 
en 1e klas. Deze wordt georganiseerd door Iris. Betalen en inschrijven is hiervoor niet nodig. Wel 
toestemming van ouder(s).  Wanneer de inloop en de meidenclub starten laten wij via Social 
Schools weten. 

Elke woensdag van 19.00-20.00 is er zaalvoetbal in de sportzaal van Tolhuis voor jongens 15+ ge-
organiseerd door Mohamed 

 

Donderdag:  
Na de kerstvakantie start er weer een nieuwe inschrijving voor de Schakelclub. 

 

Vrijdag in de sportzaal van Tolhuis 
Zaalvoetbal: 15.30-16.30 voor jongens/meiden van groep 7&8 
Zaalvoetbal: 16.30-18.00 voor jongens van 12 tot 15 jaar 
Basketbal: 18.00-19.30 jongens 15+ 

 

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) 

Fijne feestdagen en kerstvakantie 
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De afgelopen weken hebben we het op peutergroep Dukendonck veel gehad over Sinterklaas en zijn 
pieten. We hebben Sinterklaas liedjes gezongen in de kring, pepernoten gebakken, onszelf verkleed als 
Sint en piet én cadeautjes gekregen. Het was een groot feest!   

Peutergroep 

Helaas nemen wij op peutergroep Dukendonck afscheid van een collega. Karin heeft een baan 
aangeboden gekregen in de jeugdzorg en gaat ons jammer genoeg verlaten.  

22 december hebben wij een afscheidsfeestje voor Karin georganiseerd. Hierover volgt nog bericht.  
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Groep 4 is hard aan het oefenen met de tafels. Aan 
het einde van het schooljaar kennen we de tafels 
van 1,2,3,4,5 en 10 helemaal uit ons hoofd.  

Groep 4 

Het was een drukke, maar leuke Sinterklaas periode. We zijn echte pieten geworden 
tijdens de pietengym. We hebben leerzame pietenspelletjes gedaan tijdens het circuit en 
ook nog lekker pepernoten gebakken! Wat hebben we genoten van deze gezellig tijd!  

Groetjes groep 4, Juf Sanne en Juf Marisa 

We zijn ook erg druk met het leren klokkijken. De hele uren en halve uren hebben we vorig 
jaar al geleerd. De kwartieren aflezen op de klok kunnen nu ook bijna alle kinderen. Dan 
gaan we door naar ‘tien voor heel’ en ‘tien voor half’. We zijn heel trots op onze kinderen!  
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Groep 4      Fotocollage 
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Etsen 

Op 23 november hebben wij met onze klas de 
workshop etsen gevolgd. Hier hebben wij allemaal 
ons eigen etsplaatje gemaakt. We moesten eerst 
schetsen op papier. Daarna moesten wij het 
‘krassen’ in een bronzen plaatje. Dit plaatje deden 
wij toen in een soort zuur, waardoor we ons plaatje 
als een soort stempel konden gebruiken. We 
mochten dit verven en daarna haalden we het door 
een pers. 

De eindresultaten hangen in de bovenbouwgang 
en bij juf Jannie haar kantoor!  

Groep 7 

Liz-lezen & verkeer theorie 

Elke week mogen wij, samen met de andere groepen in de bovenbouwgang, lezen bij 
de Liz-klas. 

We gingen voorlezen en we gingen steeds in een andere klas lezen. 

Elke keer mochten we zelf een boek uitkiezen. We moesten goed nadenken welk boek 
we wilden lezen, dan is het voor iedereen leuk! Wij vonden het ook erg leuk. 

Ook zijn wij begonnen met het theoriegedeelte van verkeer. Elke week oefenen wij 
hard met de verkeersregels en verkeersborden. Het is interessant om hierover te leren 
met heel groep 7. 

Groetjes groep 7, Juf Anouk en Meneer Pim 

Wetenswaardig 

We zijn al een tijdje bezig met het uitproberen van ‘Wetenswaardig’. Dit thema hebben 
we gewerkt aan de tijd van burgers en stoommachines. We hebben veel geleerd, zeker 
over hoe de mensen in die tijd werkten, met wat voor nieuwe soort machines ze 
werkten en hoe de mensen in deze tijd werkten.  

Aan het einde van dit thema zijn wij bezig geweest met het maken van een eigen 
dagboek. We moesten toen schrijven alsof wij zelf in de tijd van de burgers en 
stoommachines leefden, dus in de 19

e
 eeuw!  


