
 
 
 
 
 

Beste ouders / verzorgers, 
 
Rapportgesprekken 
Deze week zijn op dinsdag 18 en woensdagavond 19 februari de rapportgesprekken. Het 
eerste cijferrapport wordt besproken. Een mooi moment voor ouders om te kijken hoe uw 
kind ervoor staat. Mocht het om welke reden niet lukken op deze dagen, neem dan even 
contact op met de leerkracht van uw kind. We hechten veel belang aan deze gesprekken. 
 
Studiedagen 
Leerkrachten moeten van tijd tot tijd ook studeren. Dinsdag 18 februari is zo’n dag. Op deze 
dag gaan de leerkrachten van de groepen 3 t/m 8 aan de slag met bureau Wolters. Het is de 
derde bijeenkomst. In deze bijeenkomst gaan de leerkrachten verder met het afstemmen 
op onderwijsbehoeften van kinderen.  
De groepen 1 / 2 gaan verder met Kim Freriks. Hier wordt gekeken naar spel en hoe 
kinderen leren tijdens spel. De leerkrachten gaan verder kijken naar waar het directe 
instructiemodel gebruikt kan worden bij de groepen 1 / 2. 
Op donderdag 12 maart heeft het team wederom een studiedag. 
 
Carnaval 
De aankomende week heet De Dukendonck even geen Dukendonck, maar Knotsendonck. 
Afgelopen donderdag was de prinsenproclamatie en dit jaar hebben we een prinses 
genaamd Kezhi uit groep 8 van meneer Wim. Zij zal de aankomende week de scepter 
zwaaien over Knotsendonck.  
Aanstaande woensdag hebben we gekke haren dag en vrijdag 21 februari vieren we 
carnaval op school. We hebben die dag ook een continurooster. De school begint om 8:45 
uur en de school is uit om 14:00 uur. We hebben ook onze jaarlijkse optocht door de wijk. 
Na dit alles kunnen we lekker gaan genieten van een welverdiende carnavalsvakantie. De 
school begint dan weer op maandag 2 maart. 
 
Sponsorloop 11 maart 
Woensdag 11 maart hebben we op De Dukendonck een sponsorloop. Het thema van de 
sponsorloop voor dit jaar is het schoolreisje. De groepen 1 / 2 gaan naar De Juliana toren en 
de groepen 3 t/m 8 gaan naar De Efteling. De sponsorloop is onder schooltijd. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Roland Leenhouwers 
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Beste ouders, van groepen 1-2 

De tijd van de carnaval is weer aangebroken. Dit is altijd weer een gezellige tijd. Leuke 

werkjes maken in de klassen, lekker hossen en dansen op carnavalsmuziek en natuurlijk de 

polonaise lopen met elkaar. Wij hebben er weer zin in! Alle informatie over carnaval staat 

op Social Schools en in de brief. De kinderen mogen 21 februari verkleed naar school 

komen. Even een paar belangrijke punten: 

- Belangrijk dat u uw kind die dag ook een lunchpakket meegeeft. De kinderen eten 

brood op school.  

- Denkt u eraan dat u het strookje inlevert van de optocht.  

- Woensdag 19 februari is er gekke haren dag op school.  

- Deze dag is er een continurooster tot 14.00u! Daarna een weekje VAKANTIE!!  

Op dinsdag en woensdag zijn de rapportgesprekken. Wij hopen u dan allemaal te zien. 

Uiterlijk 6 maart willen wij graag alle rapporten weer terug hebben.  

Dinsdag 18 februari zijn de kinderen vrij i.v.m. een studiedag.  

Na de vakantie gaan we over het thema ‘museum’ werken. Meer informatie hierover volgt 

nog.  

Belangrijke punten: 

Woensdag 11 maart is de sponsorloop op school. Informatie hierover is al verstuurd. Met 

het bedrag wat jullie bij elkaar lopen, kunnen we een deel van het schoolreisje betalen! Dus 

ga op zoek naar sponsors met je sponsorkaart! De kaart moet op dinsdag 10 maart 

ingeleverd zijn. Uiterlijk 16 maart moet alles ingeleverd zijn.  

Donderdag 12 maart zijn de kinderen vrij i.v.m. een studiedag.  

Wij wensen iedereen alvast een hele fijne vakantie!!  

Groetjes, 

De kleuterjuffen  

Groep 3 

Sinds de laatste Dukendoncker zijn er mooie veranderingen te zien in de groep. We vinden 

nog meer rust om lekker fijn te werken en willen elkaar hier graag bij helpen. De laatste 

dagen proberen we ook met zoveel mogelijk groene namen op het bord te komen, zodat 

we met heel de klas wat leuks kunnen doen. Dat is ons ook al eens gelukt en toen hebben 

we heel lang buiten gespeeld op het kleuterplein! Doordat we hard werken hebben we 

sowieso vaker tijd over om nog meer te oefenen of om wat leuks te doen. Zo zijn we ook al 

veel bezig met carnaval: dansje oefenen, bedankjes maken en onze eigen steek (punthoed 

van carnaval) kleuren en versieren! 

 



 

 

 

 

 

 

 

Deze week begint dan eindelijk de carnaval! Ik verheug me al op de gekke haren van 

woensdag en de mooie outfits, optredens en optocht op vrijdag! Het lijkt me leuk als er zo 

veel mogelijk ouders meelopen in onze feestelijke optocht of dat er ouders langs de route 

staan. Feest u ook met ons mee? 

We genieten van de handvaardigheidlessen van juf Lotte iedere dinsdag. Zo hebben we een 

kasteel en een stokpop gemaakt en momenteel zijn we bezig met kleurige poppetjes van 

papier maché. Lekker kliederen dus! 

Momenteel zijn we bij rekenen veel bezig met plus- en minsommen tot en met 10. Leuk als 

u hier thuis zo nu en dan ook aandacht aan besteedt. Hoe meer we oefenen, hoe 

makkelijker het voor de kinderen wordt om de sommen te maken. 

Bij het lezen hebben we de letterclusters als ‘ng’, ‘nk’, ‘sch’ en ‘ch’ leren lezen en schrijven. 

Heeft u ons ezelsbruggetje voor de ‘nk’ al gehoord? Vraag uw kind maar eens naar de n en 

de k op de bank, dan kunnen zij het u wellicht vertellen. Ik merk dat er nog best wat 

kinderen zijn die spellend, of wel hakkend lezen. Dat neemt enorm het tempo uit het lezen 

waardoor de resultaten ook lager of zelfs onvoldoende uitvallen dan wanneer een kind 

zoemend leest. Het zoemend lezen betekent dat een kind de letters direct hardop aan 

elkaar zingt. Zo kan een woord veel sneller herkend en genoemd worden, wat uw kind meer 

vertrouwen geeft in zijn eigen kunnen! Ik wil u en de leesouders dan ook met klem 

verzoeken om zoemend te lezen en de woorden niet meer in individuele letters te hakken 

en vervolgens te plakken. 

Als laatst vind ik het fijn dat u zich allemaal heeft ingeschreven voor de 10-

minutengesprekken. Ik ga graag met u in gesprek over uw kind. Tijdens de 

rapportgesprekken is enkel de hoofdingang aan de voorkant van de school geopend. U kunt 

dus niet via de achterzijde naar binnen. Hopelijk houdt u hier rekening mee, waardoor de 

gesprekken op tijd kunnen beginnen. Tot dan! 

Met vriendelijke groet, 

Karen Hopmans 

 



Beste ouders/verzorgers,Groep 3-4 

We hebben wat drukke weken achter de rug. Een nieuwe juf die haar weg zoekt in deze 

klas, de kinderen die aan mij moeten wennen, veel toetsen en met dan als afsluiter 

afgelopen week het rapport. Dat was best spannend voor een aantal kinderen merkte ik. 

Voor sommige kinderen wat punten om aan te werken, voor anderen een dikke pluim. 

Desondanks heeft een ieder er op zijn eigen manier hard voor gewerkt en mag trots zijn op 

het resultaat. 

De afgelopen tijd hebben we mooie kunstwerken gemaakt met juf Lotte. Misschien hebben 

jullie al de stokpoppen en het kasteel gezien. Op dit moment zijn we bezig met standbeeld 

poppen van papier maché. Een lekker geklieder dus! Hier zullen ook de komende weken 

nog wat mooie kunstwerken van mee naar huis worden gegeven.  

Groep 3 heeft de ‘ng’, ‘nk’, ‘sch, ‘cht’ geleerd te lezen en schrijven. Dit is nog even wennen, 

maar gaat al best goed. Het zou heel fijn zijn als jullie thuis tijdens het lezen ook oefenen 

met het ‘zoemend’ lezen en zo min mogelijk de kinderen de woorden laten ‘hakken’. Het 

zoemend lezen betekent dat een kind de letters direct hardop aan elkaar zingt. Zo kan een 

woord sneller herkend en genoemd worden, wat uw kind meer vertrouwen geeft in zijn 

eigen kunnen! Met rekenen zijn we vooral bezig met plus- en minsommen tot 10. De 

kinderen kunnen thuis ook oefenen op rekenen en spelling, als ze dit leuk vinden, op 

verschillende sites. Hoe vaker ze oefenen, hoe makkelijker het voor ze wordt in de klas! 

o https://www.rekenen.nl/groep-3/plus-min-sommen-tot-10.html 

o https://www.spellingoefenen.nl/   kies hierbij voor veilig leren lezen en tot en met 

kern 8 

Groep 4 is druk bezig geweest met het herkennen van het ‘wie- deel’, ‘waar- deel’ en het 

werkwoord in een zin. Zij leren op dit moment hierbij ook nog het ‘wanneer- deel’ aan te 

wijzen.  Zo gaan zij steeds verder met ontleden van de zinnen. Met rekenen zijn we bezig 

met het klokkijken en het rekenen over het tiental. Dit zijn sommen als 67+8. Hierbij 

moeten zijn dan eerst tellen naar het volgende tiental(67+3) en daarna de overige losse 

erbij doen(70+5). Ik merk dan bij een deel van de kinderen het lezen wat achteruit gaat. 

Lezen is iets wat je bij moet houden. Graag dus ook thuis de nadruk leggen op het veel 

lezen van boekjes. 

Deze week begint de carnaval, en we hebben er zin in! We oefenen een dansje voor op het 

podium en hebben al mooie maskers gemaakt. Aan het eind van de week maken we er een 

mooi feestje van met als afsluiting de optocht. 

https://www.rekenen.nl/groep-3/plus-min-sommen-tot-10.html
https://www.spellingoefenen.nl/


            

Bedankt voor het snel inschrijven voor de oudergesprekken! Ik zie jullie allemaal deze week, 

tot dan! 

Groeten, Sanne Pol 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Beste ouders/verzorgers van de Dukendonck (groep 4), 
 
Carnaval 
Het schiet alweer op, we zitten alweer midden februari. De carnaval komt eraan. De 
kinderen van groep 4 zijn bezig in hun carnavals-boekje. De kinderen werken in het thema 
aan verschillende vakken. Ze werken in het boekje als ze klaar zijn met de lessen. Dit 
gebeurt zelfstandig met het stoplicht op rood. De kinderen werken dan in stilte en zonder 
te lopen en vragen te stellen, in hun boekje.  
Naast dat de kinderen werken in het carnavals-boekje, hebben de kinderen ook iets 
creatiefs gemaakt. Ze hebben maskers geknutseld. Zonder een voorbeeld, mochten ze zelf 
de vorm van het masker bedenken. Er zijn vele mooie creaties gemaakt. Ik heb er 
willekeurig een paar uitgekozen. Zie hieronder:  

     
 
Osmo play in de klas 
Osmo is een spel voor op de iPad. Het bestaat uit een houder om je iPad in te zetten en een 
spiegel om over de camera van de iPad te plaatsen. Op maandag schrijf ik namen volgens 
de volgorde van de klassenlijst op het White-bord, zo weten de kinderen wanneer ze, welke 
dag op de iPad (Osmo) mogen. De kinderen gaan aan de slag met cijfers, letters en 
schrijven. Het is een oefensoftware, waarbij het leren op een actieve manier gaat.  
 
Oefensoftware  
In de klas hebben de kinderen geoefend met de verscheidende spellingscategorieën. Om 
thuis extra te oefenen heb ik deze website gevonden. Op deze website oefenen de 
kinderen spelling op een leuke en leerzame manier! Terwijl ze spelen, zijn ze aan het leren 

https://www.spellingoefenen.nl/


en weten ze op school hoe ze de woorden goed moeten schrijven. Zo wordt extra oefenen 
leuk! De spelletjes worden niet snel saai. In hogere levels wachten nieuwe uitdagingen! 
Daarnaast kunnen de kinderen thuis verder met het oefenen van de tafels. Naast de 
website www.tafeldiploma.nl, kunnen de kinderen ook tafels oefenen in een spelvorm op 
deze website.  
 
Rapporten 
De rapporten zijn donderdag 13 februari met de kinderen om 15.15 uur mee naar huis 
gegaan. In de klas hebben de kinderen de kans gehad om vragen te stellen over het 
rapport. Daarvoor heb ik met elk kind kort het rapport besproken.  
De gesprekken zijn dinsdag 18 en woensdag 19 februari. Heeft u zich niet ingeschreven, 
kom dan even langs.  
 
Data vrije vrijdagen 
20 maart en 29 mei. 
Overige belangrijke data komen op het raam naast de ingang van de klas te hangen.  
 
Geniet van de carnaval & vakantie!  
Lieve onderwijsgroet, 
Anouk 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Groep 5 
 
We gaan op weg naar Carnaval en de Carnavalsvakantie. Wat vliegt de tijd! Maar eerst nog 
even deze mededelingen: 
 
Zwangerschapsverlof juf Charona 
15 januari ging het zwangerschapsverlof in van juf Charona. Inmiddels zijn we alweer een 
maand verder. Het is nog stil, maar vanaf heden kunnen we elk moment te horen krijgen 
dat het dan eindelijk zover is! De groep is inmiddels al bezig geweest met een verrassing 
voor juf Charona. 
 
Gezonde traktaties              
Steeds vaker arriveren er gezonde traktaties in de groep wanneer        
   er kinderen jarig zijn. Fijn! 
De Dukendonck was ook officieel al een Gezonde School. Je vindt 
ons ook in het  
Overzicht Gezonde Scholen. In het overzicht zijn alle Gezonde 
Scholen in de buurt te vinden.  
 
Nieuw Dukendoncklied  
Het schooljubileumlied is klaar en in alle groepen aangeleerd door de schrijver van het lied, 
Mart Heijmans.  
Met muziekinstrumenten en diverse tips werd het een leuk verzorgde les. 

http://www.tafeldiploma.nl/
http://www.tafelsoefenen.nl/alletafelsoefenen.php
http://www.vignetgezondeschool.nl/zoektool


 
Dramalessen 
Voor groep 5 zijn inmiddels de dramalessen gestart. Marly Philips verzorgt elke 
donderdagmiddag de lessen. De lessen lopen nog t/m 5 maart en de kinderen genieten 
ervan. 
 
Schilderwerkzaamheden 
De schilders zijn inmiddels de school alweer uit. Diverse groepen, waaronder de onze, zijn 
onder handen genomen, maar ook de aula en andere ruimten. Het resultaat mag er zijn! 
 
Rapporten 
De Cito-periode is afgesloten en afgelopen donderdag  zijn de rapporten aan de kinderen 
meegegeven. De rapportgesprekken hebben plaats op dinsdag 18 en woensdag 19 
februari. De inschrijvingsperiode is reeds gesloten. Is het door omstandigheden nog niet 
gelukt een afspraak in te plannen, dan kijken we samen even naar een ander geschikt 
moment. 
 
Kunstweken. 
In maart gaan we starten met de kunstweken. De hele school doet hieraan mee. Wie 
interesse heeft kan alvast een kijkje nemen op www.kunstweken.nl  
 

 
 
Sponsorloop 
Er zit een sponsorloop aan te komen. Zet hem vast in uw agenda 11 maart! Alle verdere 
info hebben u en de kinderen reeds ontvangen. De gelden zullen worden bijgelegd bij het 
geplande Schoolreisje op 14 mei. 
 
Dat was het weer!    
Groetjes, Edwin  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Groep 6 

Carnaval 
A.s. woensdag is er voor de kinderen gekke haren dag. Ik ben heel erg benieuwd naar de 
creaties. 
A.s. vrijdag is het carnaval op school. De kinderen worden op de gewone tijd op school 
verwacht. Denkt u eraan dat we continurooster hebben vrijdag en dat de kinderen brood 
en drinken voor tussen de middag nodig hebben?  

http://www.kunstweken.nl/


 
Luizenkammen: 
De woensdag na de carnavalsvakantie ( 4 maart) gaan we weer kammen om 08.45uur. 
Denkt u eraan dat de kinderen geen gel, haarlak of vlechten in het haar hebben?  En mocht 
u nog een kwartiertje over hebben, kunnen we altijd nog hulp gebruiken met het kammen.  
 
Rapporten: 
Afgelopen donderdag hebben de kinderen de rapporten weer mee naar huis gehad. Ik zou 
deze graag uiterlijk 16 maart weer terug zien.  
 
Sponsorloop: 
Ik begreep van de kinderen dat ze al druk bezig zijn met het zoeken van sponsoren. Goed 
om te horen. Mochten de kinderen de formulieren vol hebben, mogen ze ingeleverd 
worden en hebben we eventueel nog nieuwe liggen. De formulieren moeten uiterlijk 
dinsdag 10 maart ingeleverd zijn.  
 
Wieneke 

Groep 5/6 
 
Dinsdag 18 februari hebben de kinderen vrij ivm studiedag. 
Dinsdag 18 februari zijn de rapportgesprekken vanaf 16.00 
Woensdag 19 februari zijn de rapportgesprekken vanaf 18.30 
Vrijdag 6 maart toets natuur 
 
De kinderen krijgen komende 
week de samenvatting van 
natuuronderwijs mee. Vrijdag 6 
maart hebben de kinderen toets 
natuur.  
 
We wensen jullie alvast een hele 
fijne vakantie. 
 
met vriendelijke groetjes 
Esther, John en Marisa 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 



Groep 7 
Wegens leuke omstandigheden geen bijdrage van mij i.v.m 
geboorte van mijn zoon. 
 

Charis 

 

 

 

 

 

 

Groep 7/8 

De adviesgesprekken voor de kinderen in groep 8 zijn geweest. Het waren goede 

gesprekken met wederzijds begrip en respect. Ik heb het als zeer prettig ervaren dat de 

kinderen aanwezig konden zijn bij de gesprekken. Het was fijn om samen met ouders en 

kinderen over het advies te praten. Fijn dat veel kinderen aanwezig waren bij de 

gesprekken. 

Deze week staan de gesprekken voor groep 7 gepland. Op dinsdag 18 februari voer ik de 

gesprekken over het februari rapport. Juffrouw Lisa voert de gesprekken met de ouders van 

kinderen in groep 1/2C. Dit i.v.m. de afwezigheid van juffrouw Sanne Kok. Het is in 

tegenstelling tot de adviesgesprekken niet de bedoeling dat de kinderen bij de gesprekken 

aanwezig zijn. De rapporten voor de kinderen van groep 8 gaan vrijdag 6 maart mee naar 

huis. Hieraan zijn geen rapporrtgesprekken gekoppeld. Mochten er vragen zijn dan kunt u 

natuurlijk altijd langskomen. 

In de klas zijn we bezig met handvaardigheid van juffrouw Lotte. Op donderdagen krijgen 

de kinderen een vijftal handvaardigheid lessen aangeboden. De eerste kunstwerken zijn al 

tentoongesteld in de gang bij de klas. Kom even kijken, zeker de moeite waard! 

Voor de kinderen in groep 7 zijn we gestart met de verkeerslessen. De kinderen krijgen op 

dinsdag middag lessen verkeer, afwisselend van meneer Charis en van mij. In april is het 

theoretisch verkeersexamen, gevolgd door het praktisch verkeersexamen in mei. De 

kinderen krijgen hier nog informatie over t.z.t. Na de carnavalsvakantie krijgen de kinderen 

ook huiswerk verkeer mee zodat ze de verkeersborden ook thuis kunnen oefenen.  

Dinsdag 18 februari is er een studiedag. Wij gaan ons verdiepen in de analyse van data en 

het opstellen van doelen. De kinderen zijn die dag vrij.  

Vorige week is bekent gemaakt dat we een sponsorloop organiseren op 12 maart. De 

kinderen hebben de sponsorkaarten en een informatiebrief inmiddels mee naar huis 

gekregen. 

Deze week is het carnaval op Knotsendonck. Uit onze groep zitten Shanaya W. en Guusje in 

de raad van 11. Woensdag 19 februari is het gekke harendag. Zoals ieder jaar zijn er weer 



leuke prijzen voor de winnaars per klas. Vrijdag 21 februari vieren we de hele dag carnaval. 

We hebben die dag een continurooster dus denk aan een lunchpakket. We sluiten de dag 

traditioneel af met een optocht door de wijk. Meer informatie is met de kinderen mee naar 

huis gegaan en staat op Social Schools. Om 14.00 uur start de carnavalsvakantie. Maandag 

2 maart starten we weer.  

Op vrijdag 6 maart worden de luizen weer gekamd. Denkt u eraan dat de kinderen dan geen 

vlechten of gel in de haren hebben? 

De kinderen van groep 8 krijgen maandag 9 maart de eerste brief omtrent het kamp mee 

naar huis. Donderdag 12 maart is er opnieuw een studiedag. Wij gaan ons verdiepen in 

Snappet en kleuteronderwijs. In de middag hebben we een Prowise cursus zodat we de 

digitale borden in de groepen nog beter in kunnen zetten.  

Voor de kinderen van groep 8 is het belangrijk dat ze ingeschreven worden bij de 

middelbare scholen. Dit kan van 12 februari tot uiterlijk 28 februari. Als de kinderen zijn 

ingeschreven krijg ik dat ook van hen door. 

Freek 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Groep 8 

Nu de adviesgesprekken, die in een prettige sfeer verliepen, achter de rug zijn, wens ik de 

ouders en de kinderen van groep 8 veel succes bij het zoeken naar de juiste school in het 

voortgezet onderwijs. Nog even ter herinnering, de uiterste datum voor aanmelding is 

vrijdag 28 februari. 

Vorige week hebben de kinderen papieren meegekregen voor de sponsorloop om geld in te 

zamelen voor het schoolreisje. Kijk even mee of ze er op een goede manier mee omgaan. 

Bij voorbaat dank. 

Uit onze groep is Kezhi gekozen in de raad van elf. Na een spannende verkiezing is zij ook 

tot prinses benoemd van onze school en zal zij het carnavalsfeest leiden. Ik wens je veel 

succes en plezier met de voorbereiding van het grote carnavalsfeest op de Dukendonck, dat 

we op 21 februari vieren. De optocht zal dan zeker weer tot de hoogtepunten behoren. 

Denkt u er even aan dat we op deze dag volgens een blokrooster werken en de kinderen 

om 14.00 uur uit zijn. Hou er ook rekening mee dat uw kind een lunchpakketje bij zich 

heeft. 

Op dinsdag 18 februari heeft het team een studiedag en zijn de kinderen vrij. Ik heb 

niemand gehoord die er bezwaar tegen had. 

Het eerste cijferrapport wordt uitgereikt op vrijdag 6 maart. Voor groep 8 zijn er geen 

oudergesprekken omdat de adviesgesprekken net geweest zijn. 

Ook op donderdag 12 maart staat er een studiedag gepland voor het schoolteam, dus zijn 

de kinderen wederom vrij. Geniet er maar van. 



Afsluitend wens ik iedereen een fijne krokusvakantie waarin we hopelijk af en toe lekker 

naar buiten kunnen om weer extra energie op te doen. We zullen het zien. 

Algemeen: 

Woensdag 11 maart: toets geschiedenis hoofdstuk 3. 

Groetjes Wim 

Het 
TSO-
team 
wenst 
alle         

Knotsenburgers en andere 
carnavalsvierders een gezellig, knotsgek en 
feestelijk carnaval toe! 

 

 


