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Agenda 

 
      - november -  

18: Dukendonck atelier 

25: Dukendonck atelier  

 

      - december -  

4: Sinterklaas komt langs op 
de Dukendonck 

 

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

Brede school de Dukendonck     2020-2021. 2 

Corona  

De landelijke maatregelen zijn ondertussen wat  

versoepeld. Dit geldt ook voor de Dukendonck.  

Stagiaires van de Pabo zijn afgelopen week weer  

begonnen en andere externen zullen de aankomende week 

hun werkzaamheden op de Dukendonck weer gaan  

oppakken. 

Het aantal besmettingen op de Dukendonck is zeer laag. 
Dat komt ook omdat u als ouder duidelijk met de school 
communiceert als u het zelf niet vertrouwd. Erg fijn dat u 
met ons meedenkt. Veel dank hiervoor. 

Ik-rapporten 
Wat was het een teleurstelling. We hadden nog 
zo gehoopt om de rapportgesprekken in fysieke 
vorm door te laten gaan. Helaas gooide Corona 
wederom roet in het eten. In overleg met de 
GGD werd het ons een week voor de rapporten 
duidelijk dat we deze gesprekken niet fysiek 
konden door laten gaan. Zo’n risico konden we 
gewoon niet nemen met z’n allen. Maar een  
oplossing was snel gevonden. De gesprekken 
zijn vooral telefonisch gevoerd en daar waar 
mogelijk via een online sessie. Zo hebben we 
toch een contactmoment gecreëerd en dat is zeer 
belangrijk. Ik wil alle ouders bedanken voor het 
begrip en de flexibiliteit. Erg fijn.  

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

De dagen worden korter en Sinterklaas 
is weer in het land.  
 

De agenda is in deze Dukendoncker niet 
zo vol. Het is op dit moment niet zo druk 
met activiteiten. Herkenbaar voor de 
weken voor Sinterklaas en Kerst. 

 

Veel leesplezier!   

                             Met vriendelijke groet,  
                             Ronald Leenhouwers 

Sinterklaas 
Sinterklaas is weer in het land. Altijd fantastisch en voor mij altijd het signaal dat de feestdagen er aan komen. In 
deze tijd van Corona wordt het feest van Sinterklaas wel gevierd op de Dukendonck, maar wel op een aangepaste 
manier. Sint komt op vrijdag 4 december naar de school. Alleen hebben we er nu voor gekozen om hem niet groots 
op te wachten met alle kinderen en ouders. De kinderen worden in de ochtend door hun leerkracht buiten  
opgewacht en gaan dan naar binnen. Sinterklaas wordt in de aula verwelkomd. Daar zal ook het feest plaatsvinden. 
Verder zal de Sint ook de bovenbouwgroepen bezoeken.  
 
In de groepen wordt Sinterklaas anders gevierd. In de bovenbouw wordt dit jaar een dobbelspel gespeeld en zijn er 
geen surprises. We willen de kans op besmettingen hoe dan ook echt voorkomen. We hopen op uw begrip. Verder 
maken we een gezellige dag van. Vrijdag 4 december hebben we een continu rooster tot 14.00 uur. 



 

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

 

Bindkracht 10 

Speelleerkamer activiteiten 
Dit blok (2) hebben we op het activiteitenplein het thema (w)
onderwaterwereld! De kinderen hebben in de eerste week kennisgemaakt met 
de dieren en planten in de onderwaterwereld en nu zijn we bezig met het ma-
ken van onze eigen aquarium. Later dit blok komen ook nog wonderwezens 
tegen en kunnen we niet wachten tot de kinderen hun fantasie de vrije loop 
laten gaan bij het maken van hun eigen wonderprojecten. 

Schakelclub 
Bij de schakelclub bedenken en organiseren de kinderen de activiteiten vaak zelf. Naast de chill activiteit zijn er 
weer vele leuke en interessante activiteiten gedaan. Zo is er natuurlijk slijm gemaakt, hebben we geknutseld, bingo 
gespeeld en zijn er sport en spelactiviteiten in de sportzaal geweest. Op de planning staat voor dit blok nog Pinata 
maken, TikTok filmpje maken en zullen we als Corona het toelaat als eindactiviteit gaan schaatsen bij Triavium. 

Jongerenwerk 
Met het jongerenwerk hebben we wekelijks sportactiviteiten in tolhuis en 
zijn we in de vakanties ook actief. Voor de meiden hebben we op vrijdag 
een apart uurtje sporten vanaf 15.15 uur. Daarna is er zaalvoetbal voor jon-
gens en meisje 8 tm 12, tm 15 en 16 plus. Wil je ook meedoen! kom dan 
vrijdag met sportkleding naar de sportzaal in tolhuis. 

Let op! in de kerstvakantie staan er ook weer leuke activiteiten gepland. 
Let hiervoor op de mail van social schools en op de Facebook/Instagram 

Brede school mededelingen 

BSO Dukendonck 

Hallo allemaal, 

De zomervakantie en de herfstvakantie zijn alweer achter de rug. In de herfstvakantie hebben we leuke activiteiten 
gedaan zoals: pompoenen uithollen, pompoen soep gemaakt en oude apparaten uit elkaar gehaald. In de vakanties 
doen we leuke activiteiten maar ook als het geen vakantie is bieden we activiteiten aan. Met de studiedag zijn we naar 
het bos geweest. Hier hebben we fruit gegeten en mooie herfstbladeren gezocht. Daarna zijn we terug op de BSO lek-
ker gaan lunchen. Afgelopen zaterdag is de Sint met zijn pieten in Nederland aan gekomen. Op de BSO tellen we af 
tot pakjesavond met een aftelkalender. Wat een spannende maar vooral leuke tijd! 

Groetjes, 
Team BSO Dukendonck: Kimberly, Anita, Daphne, Iris, Neve, Amber & Jada 

Kersverse vader! 

Niels Goezinne is vader geworden op 13 oktober van een prachtige 
dochter, Adhara! Namens iedereen: Gefeliciteerd papa Niels! 
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Peutergroep Dukendonck . 

Op de peutergroep zijn we de laatste 5 weken bezig geweest met het thema “Puk 
en de kriebelbeestjes”; We hebben in ons kabouterbos naar wormen, spinnen, 
pissebedden, slakken en lieveheersbeestjes gezocht (en gevonden). In de groep 
hebben we, met een vergrootglas, deze kriebelbeestjes heel goed bekeken. ook 
hebben we allerlei Puk-activiteiten rondom dit thema gedaan: we hebben met 
touw een groot spinnenweb gemaakt en zijn daar, als net alsof spinnen, daarheen 
geklommen, we mochten geschminkt worden als lieveheersbeestjes, hebben een 
spin en een slak geknutseld, maw we hebben het erg druk gehad en weer heel 
veel nieuwe dingen geleerd. 

 

Jammer genoeg zitten we nog steeds vast aan allerlei maat-
regelen rondom Corona en kunnen de ouders niet komen 
kijken hoe mooi het is geworden op de peutergroep met al 
die prachtige knutsels en die leuke kriebelbeestjes. We 
sturen wel zo vaak mogelijk foto’s naar de ouders en de 
knutselwerkjes komen , natuurlijk, mee naar huis. 

Dit heeft ook gevolgen voor de Sinterklaasviering; Wij zullen dit jaar niet alle kinderen 
tegelijk uitnodigen maar vieren het Sinterklaasfeest op 2 dagen… donderdag 3 en vrijdag 
4 december. 

We doen allemaal leuke Sint- activiteiten en Sinterklaas komt heel even op ons plein 
langs zodat de kinderen die dat leuk vinden naar hem toe kunnen gaan maar de kinderen 
die het te spannend vinden veilig vanuit het klaslokaal naar hem kunnen kijken en mis-
schien wel durven te zwaaien. 

                                                                         Team Dukendonck;  Karin, Kimberly, Anita en Rita  

Brede school mededelingen 

Stichting Liz 
 
Met de kinderen uit de Liz klas zijn we weer begonnen met aansluitmomenten dit schooljaar. Wat is het fijn om weer 
af en toe een momentje in de klassen te zijn met 1 van de Liz kinderen. Nilla, Bent en Sophie gaan naar groepen 2 en 
2/3 en een aantal andere kinderen sluiten aan bij de peutergroepen van KION. Het is altijd zo mooi om te zien hoe 
betrokken kinderen kunnen zijn en hoe ze zo normaal naast en met elkaar kunnen spelen. Dit hebben we in de eerste 
corona periode erg gemist. Gelukkig komen de kinderen uit groep 7/8 van meneer Freek ook weer twee keer in de 
week in de Liz klas voorlezen. Dit doen ze echt heel knap. Ze laten plaatjes zien en doen erg hun best om rustig en 
goed duidelijk te lezen. 
 
Voor iedereen is het waarschijnlijk leuk om te weten dat Rick en Emma die vorig schooljaar met groep 8 afscheid 
hebben genomen het heel goed naar hun zin hebben in de VO klas van Liz bij het Kandinsky college. 
 
Nu de Sint weer in het land is zijn de voorbereidingen voor een aangepast feest in volle gang. Helaas kunnen we dat 
dit jaar niet samen met alle kinderen van school en KION vieren maar we wensen iedereen toch een heel fijn feest toe 
in de eigen klassen.                                       
                                                                                                                  Namens het Team van stichting Liz 
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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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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 


