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Agenda 

 
          - oktober -  

9: Groep 1/2 vrij 

19-23: Herfstvakantie 

30: Ik rapporten (gr 1 t/m 8)  

   

        - november -  

3: oudergesprekken gr 1 t/m 7 

 Voorlopig adviesgesprek gr 8 

4: oudergesprekken gr 1 t/m 7 

 Voorlopig adviesgesprek gr 8 

6: Roostervrije dag gr 1 t/m 4 

 

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

Brede school de Dukendonck     2020-2021. 1 

Corona  

Op het moment van schrijven van dit 
stukje is de tweede Corona golf in aan-
tocht. De regels zijn inmiddels weer aan-
gescherpt. We moeten dus voorzichtig 
blijven met ouders en externen in de 
school. We vinden het echt jammer dat u 
als ouder op dit moment niet vrijblijvend 
in contact kunt treden met ons zoals we 
gewend zijn.  

In de agenda zie u dat er rapportgesprek-
ken aankomen. We laten op korte termijn 
weten op welke manier we de gesprek-
ken gaan inrichten. Let daarom goed op 
de Social Schools berichten. 

Aankomende week zijn de optredens bij 
het Dukendonck podium. Het is niet  
mogelijk dat u komt kijken. De kinderen 
treden voor elkaar op. Streamen of  
opnemen van de optredens is om AVG-
technische redenen niet mogelijk.  

Start van het schooljaar 

We zijn nu 6 weken onderweg in het nieuwe schooljaar. 
We hebben een prima start gemaakt. Er is nog weinig uit-
val door Corona en dat komt de rust in de klassen ten goe-
de. Laten we hopen dat dit zo blijft. We moeten er wel re-
kening mee houden dat er momenten gaan komen dat er 
groepen naar huis gestuurd moeten worden. De afgelopen 
periode hebben de leerkrachten vooral veel geïnvesteerd 
in de groepsvorming. Altijd een mooi proces om te zien.  

De nieuwe Dukendoncker!  

Het is een tijdje geleden dat u een  
Dukendoncker heeft ontvangen. Met 
heel veel trots presenteren we u de  
nieuwe Dukendoncker! Hij heeft een 
volledig nieuw jasje gekregen en ook 
aan de opzet is het een en ander  
veranderd. 

De nieuwe Dukendoncker komt 6 keer 
per jaar uit. Er zullen steeds 2 groepen 
een stukje schrijven. Ook onze  
samenwerkingspartners zullen een  
bijdrage leveren. Zelf zal ik in elke  
Dukendoncker een stukje schrijven. 

Ik bedank de werkgroep voor hun inzet 
aan het ontwerpen van deze nieuwe 
Dukendoncker. U als ouder wens ik veel 
leesplezier.  

                         Met vriendelijke groet,  
                         Ronald Leenhouwers 

Kinderboekenweek 

En toen? Ontdek de wereld van vroeger is het thema 
van dit jaar. Afgelopen woensdag zijn we gestart met 
de Kinderboekenweek. Binnen de school zijn leuke 
initiatieven ontstaan. De groep 3 leerlingen lezen sa-
men met groep 8 en andere leerlingen uit de boven-
bouw lezen voor in de andere groepen van de onder-
bouw. De ridders komen in de groepen 1-2 helemaal 
tot leven. Ik heb al mening ridder in onze gangen zien 
rondstruinen, fantastisch om te zien. Werkgroep  
Kinderboekenweek, bedankt voor jullie inzet. 
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Bindkracht 10 

Het eerste blok van schooljaar 2020-2021 is weer in volle gang met als thema: 
“De Ontdekkers”. 

De kinderen hebben al veel leuke activiteiten gedaan: schat zoeken, proeven, 
eigen knikkerbanen maken tot een speurtocht houden. Groep 5 en 6 hebben 
zelfs een eigen Lavalamp gemaakt waar ze erg trots op zijn. 

De stagiaires van Bindkracht10 gaan in samenwerking met de school  
onderzoek doen naar een goed pedagogisch klimaat binnen de brede 
school en hoe wij daar allemaal al mee bezig zijn. 

Na de herfstvakantie start thema 2 de (w) onderwaterwereld.  

              Groetjes, Team Activiteitenplein Bindkracht10 De Dukendonck  

Brede school mededelingen 

Team BSO De Dukendonck 

Hallo allemaal, 

Afgelopen zomervakantie hebben we hartstikke leuke activiteiten en workshops gedaan met 
alle kinderen op de BSO. Door het corona-virus zijn we op onze eigen locatie gebleven en 
kwamen er workshops naar ons toe. Elke week hebben we 1 of 2 workshops gehad. Zoals 
bijvoorbeeld een judo workshop. Het is ontzettend heet geweest in de zomervakantie en 
daarom hebben we lekker veel met water gespeeld.  

Ook hebben we pizza’s gemaakt en deze opgegeten terwijl we een film keken. We zijn  
samen met de juffen naar de vijver geweest om waterbeestjes te vangen. We hebben ze in 
een potje gedaan zodat we er goed naar konden kijken en na afloop weer terug in het water 
gelaten. Theatertroef is bij ons langs geweest en dit was echt super leuk! De kinderen  
hebben hier ontzettend van genoten. Naast de vakanties zijn er op de BSO altijd leuke  
activiteiten te doen. 

    Groetjes,   
    Team BSO Dukendonck: Kimberly, Anita, Daphne, Iris, Neve & Amber 
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Thema ‘nieuw schooljaar’ 

Wij zijn na de zomervakantie in de 

klas gestart met het thema ‘nieuw 

schooljaar’.  We leren elkaar en de 

juffen steeds beter kennen. We  

weten wat de regeltjes zijn in de 

groep en snappen nu hoe een dag 

eruit ziet in onze groep 2-3. 

De gymlessen krijgen we nu in de 
grote gymzaal met een echte gym-
meester. Dit vinden wij super leuk! 
We mochten via de trampoline op de 
grote mat springen en hier moesten 
we een koprol maken. We hebben 
ook blokjes voetbal gespeeld en  
stopdans gedaan.  

Groep 2-3 kikkers 

Groep 3 is dit nieuwe schooljaar enthou-
siast gestart. Wat is het anders dan in de 
kleutergroep. We mogen nu aan onze eigen 
tafel zitten en leren lezen, rekenen en 
schrijven. We gaan als een speer, we ken-
nen de i-k-m-s-p-aa-r-v-e-n-t al.  
Al deze letters kunnen we ook al schrijven. 

Heel veel lieve groetjes,  
van de kikkerklas 

Hier spelen wij ‘schooltje’ 
in de themahoek. 

 

 

 

 

Hier werken wij met het boekje van  
veilig gespeld. We leggen woorden op 

de letterdoos met de magnetische  
letters.  
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Creatief   

In groep 7 zijn we bezig met het thema  

jungle. Juf Lotte organiseert deze lessen.  

De kinderen zijn mega enthousiast en werken 

met plezier aan hun creatie. Ze zijn aan de 

slag gegaan met papiermarche. 

Daarnaast zijn de kinderen bezig met het  

maken van kleurrijke bloemen die in de jungle 

voor zouden kunnen komen.   

                                                     Zie foto’s  

Nationale Kinderboekenweek  

De kinderen hebben in de Kinderboeken-
week mogen voorlezen bij de kleuters. Dit 
vonden ze helemaal te gek! Dit hebben 
ze vol overtuiging en enthousiasme  
gedaan. In de klas zijn de kinderen bezig 
geweest met de voorbereiding van een 
boekbespreking. De eerste presentaties 
zijn al geweest, ze doen het echt goed!  

Groep 7 

Engels  

De kinderen uit groep 7 hebben er 
een nieuw vak bijgekregen: Engels. 
Ze leren zichzelf voorstellen, tellen tot 
20 en het alfabet. We gaan tijdens 
het Dukendonck-podium laten zien 
dat wij al het alfabet in het Engels 
kunnen zeggen. Ze vinden het erg 
leuk!!! 

Osmo’s in de klas  

De kinderen leren door te doen 
en dat is precies wat je kunt doen 
met deze set. De iPad app geeft 
een voorbeeld en de kinderen 
maken deze na voor het scherm.  

Ze vinden het helemaal geweldig. 
De kinderen werken eraan, als ze 
klaar zijn met hun eigen planning.  


