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Iedereen een heel goed 2018 toegewenst!
AGENDA VAN JANUARI
januari
ma 8
vrij 19
di 23
do 25
februari
ma 5
do 8

nieuwsbrief komt uit
3A excursie 9.00-10.30 uur
1/2C excursie 9.00-10.30 uur
3B excursie 9.00-10.30 uur
nieuwsbrief komt uit
werkmiddag, alle kinderen zijn vrij 13.15-15.15 uur

PERSONEEL
Op 28 november is juf Whitley, precies op de uitgerekende datum, bevallen van een prachtige
dochter: Ivy Novae. Moeder en kind maken het prima en genieten volop. Juf Whitley zal tot aan de
voorjaarsvakantie met bevallingsverlof zijn en daarna gaan werken in de instroomgroep. Ook juf
Margreet heeft een mooie zoon op de wereld gezet: Wout. Hij is geboren op 4 december. Allebei
van harte gefeliciteerd! Juf Margreet zal medio maart weer aan de slag gaan in groep 5B.
Met juf Petra gaat het voorzichtig aan beter. Zij zal binnenkort weer starten met enkele uren in groep
8B. Tot haar terugkomst worden de lessen gegeven door juf Jill op maandag en dinsdag en meester
René op woensdag, donderdag en vrijdag. Juf Tessa staat hierdoor tijdelijk fulltime in groep 7B.
Juf Jannien is deze week weer begonnen met enkele uren buiten de groep, ze hoopt dit uit te
kunnen bouwen de komende weken. In groep 5B staan juf Miranda en juf Kim samen voor de groep
op maandag en dinsdag, op woensdag, donderdag en vrijdag staat juf Dunja hier.
Ook juf Juliet pakt weer enkele werkzaamheden op in de school. Zij is voornamelijk in groep 6/7 bij juf
Esther.
Ziekte en vervanging
Voor de vakantie werden we getroffen door ziekte, met puzzelen en flexibiliteit hebben we de
groepen op weten te vangen. We hopen dat we met ‘eigen’ mensen de groepen steeds kunnen
bemensen en hopen op uw begrip bij ziekte van (meerdere) leerkrachten. We proberen dit zo goed
mogelijk met elkaar op te lossen, maar kunnen niet altijd voorkomen dat groep soms worden
opgedeeld en in een incidenteel geval naar huis worden gestuurd.
Helaas zijn er nauwelijks vervangers te vinden.
WELKOM NIEUWE LEERLINGEN
We heten de volgende kinderen van harte welkom op school. In de groepen 1/2: Lisa Bosch, Hannah
Demming, Ruben Schonewille, Chanel Verhoef, Dyon Maduro, Ryan van Dam, Daniel Guan, Fiona
Chan. Layla van den Born en Sheila Dijkhuis. Isis Swaan is gestart in groep 7B en Colyiah Ross in groep
3B. Ook Thomas Bosch komt wennen in groep 4C.We hopen dat jullie snel je plekje bij ons vinden op
school.
BIJ WIE KUNT U TERECHT VOOR VRAGEN ?
We merken dat het voor ouders van nieuwe leerlingen niet gelijk bekend is wie zij moeten aanspreken
bij vragen:
Heeft u vragen over het welzijn of de vorderingen van uw kind? Dan neemt u eerst contact op met
de groepsleerkracht(en). Kunnen zij u niet helpen of komt u er samen niet uit, dan verwijzen zij u door
naar de deelteamleiders van de onder- of bovenbouw.
Voor de onderbouw (groepen 1 t/m 4)is dit Miranda Wallenburg en voor de bovenbouw (groepen 5
t/m 8) Chantal van Loveren. De leerkrachten zullen u voor specifieke vragen omtrent de zorg van uw

kind doorverwijzen naar Renée Holmes, intern begeleider voor groep 1-4 of Else Koedam, intern
begeleider voor groepen 5-8.

TERUGBLIK KERST
Op woensdag 20 december hebben wij het kerstfeest met elkaar gevierd in De Wegwijzer. Wat
hebben we genoten van de kinderen die alle liederen hebben meegezongen en van het toneelspel
van de kinderen van groep 5/6 en 7. Samen mochten we écht feest vieren van de geboorte van
Jezus en hebben dit vrijdag nog eens gedaan met een lange vinger en blauw/witte muisjes.
Op onze Facebookpagina kunt u foto’s en filmpjes terugvinden van de kerstviering en samen nog
even (na)genieten.

JUMBO SPAARACTIE
Wij willen iedereen heel hartelijk bedanken voor het inzamelen van de JUMBO punten. We hebben
een mooi bedrag bij elkaar gespaard van € 560,90. Dit bedrag wordt besteed aan de herinrichting
van de schoolpleinen.

CITO
Vanaf de tweede helft van deze maand zullen alle kinderen de midden toetsen van cito maken.
Hiervoor volgen we met de groepen de toets kalender van de school en cito. We laten de kinderen
zoveel mogelijk de toetsen maken tijdens de reguliere lesmomenten zodat dit voor de kinderen als
‘gewoon’ ervaren wordt.

NIEUWS VAN DE MR
De eerstvolgende vergadering van de MR zal zijn op 12 februari 2018. Mocht u vragen/opmerkingen
hebben kunt u deze altijd via het mailadres mr@dukdalf-almere.nl stellen.

SCHOOLAFSPRAKEN
Ook dit schooljaar bepreken we de schoolafspraken met de kinderen en stellen deze centraal. Een
afspraak klinkt vriendelijker dan schoolregels. In januari staat centraal:
Wees beleefd tegen elkaar, dan zijn anderen dat ook tegen jou
We luisteren naar elkaar en wachten op onze beurt
Zorg ervoor dat iedereen zich prettig voelt op school
Hierbij willen we ook graag noemen dat de beide schoolpleinen tussen de middag gebruikt worden
door de overblijf. In verband met het (over)zicht op de kinderen is het plein niet toegankelijk voor
andere kinderen.
En weet u het nog? steppen en fietsen plaatsen in de hal is niet mogelijk, dus graag zelf met een slot
buiten in de stalling plaatsen.
Tenslotte realiseren we ons maar al te goed dat het bij slecht weer prettiger wachten is in de grote
hal. Echter, dit geeft slecht overzicht voor de leerkrachten. Dus het vriendelijke verzoek ook bij slecht
weer uw kind om 15.15 uur buiten op te wachten. Zo krijgen we iedereen ook veilig naar huis.
Op woensdag willen we ook graag dat de bovenbouw het laatste half uur in rust leskrijgt. Wilt u
daarom tussen 12.00 en 12.30 uur geen gebruik maken van de open ruimte, maar buiten lekker uw
jong(er)e kind laten spelen? Alvast bedankt.

TREFWOORD
8 t/m 26 januari: Contact
Over: Contact tussen mensen; meer mens worden in de ontmoeting met de ander.
Bijbelverhalen: De man op het dak (Lucas 5); De kinderen bij Jezus (Marcus 10); Genezing van een
verlamde man (Matteüs 12); Tien melaatsen (Lucas 17); De blindgeborene (Johannes 9); De
Samaritaanse vrouw (Matteüs 15).
29 januari t/m 16 februari: Je krijgt wat je verdient
Over: Je krijgt wat je verdient, maar verdien je ook wat je krijgt? Over gelijke en ongelijke
behandeling, over beloning en straf. Over een kans verdienen voor een nieuwe toekomst.
Bijbelverhalen: Schulden bij de koning (Matteüs 18); Arbeiders in de wijngaard (Matteüs 20);
De talenten (Matteüs 25); Het ongeluk met de toren (Lucas 13); De boom zonder vruchten(Lucas 13);
Zacheüs (Lucas 13).

TUSSENSCHOOLSE OPVANG
Tussen de middag is er de mogelijkheid om uw kind gebruik te laten maken van de TSO (Tussen
Schoolse Opvang) van de Dukdalf. De kinderen eten in de klas en spelen daarna/voor op het plein.
De schoolpleinen zijn dan alleen in gebruik voor de TSO.
De kinderen nemen hun eigen eten mee naar school, dit bestaat uit minimaal een broodje en wat te
drinken (niet koolzuurhoudend).
U kunt uw kind aanmelden door een kruisje op de lijst bij de deur te zetten op de dag dat u gebruik
maakt van de TSO.
Voor de betaling kunt u een strippenkaart kopen door geld over te maken op de TSO bankrekening:
NL 94 ABNA 0472.9735.84 t.n.v. Prisma inz TSO MR de Dukdalf
o.v.v. naam en groep van uw kind.
De strippenkaart blijft op school. Zodra de kaart vol is, ontvangt u hier bericht over via Digiduif en
krijgt u de kaart mee naar huis. Heeft u vragen, dan kunt u mailen naar m.koster@dukdalf-almere.nl
De prijs voor het overblijven op de Dukdalf is :
€ 22,50 voor 10x overblijven
€ 45,00 voor 20x overblijven

AANVRAAG BUITENGEWOON VERLOF
In principe krijgt uw kind geen verlof buiten de schoolvakanties. U kunt in bijzondere gevallen
buitengewoon verlof aanvragen m.b.v. het daarvoor bestemde formulier. U kunt dit vinden in de
(grijze kast) in de hal.
Volgens de leerplichtwet is het geregeld dat een leerplichtige de school moet bezoeken als er
onderwijs wordt gegeven. Deze wet geldt voor kinderen vanaf 5 jaar. In een aantal gevallen is een
uitzondering op deze regel mogelijk. Er zijn dan gewichtige omstandigheden. Vakantieverlof is geen
gewichtige omstandigheid. Hieronder vallen situaties die buiten de wil van de ouders/verzorgers
liggen. Hierbij moet worden gedacht aan: verhuizing, huwelijk, ernstige ziekte of overlijden. Soms kan
de aard van het beroep van de ouders aanleiding geven. Bijv. werk in de horeca of in de agrarische
sector.
Vraagt u a.u.b. even na of de reden die u hebt ook valt onder de gewichtige omstandigheden. Een
aantal ouders is de laatste tijd teleurgesteld aangezien er geen verlof kan worden verleend.

NIEUWE LEERLINGEN
We verzoeken om broertjes en zusjes van kinderen in te schrijven zodra ze 3 jaar zijn geworden. Ook
als u vergevorderde verhuisplannen hebt en daardoor De Dukdalf zal gaan verlaten, horen we dat
graag tijdig.

AFMELDEN BIJ ZIEKTE
Als uw kind ziek is, verzoeken wij u dit ’s morgens tussen 7.45 en 8.20 uur telefonisch aan ons door te
geven m.b.v. het antwoordapparaat: graag de naam van uw kind en de groep waarin hij/zij zit en
wat de reden van absentie is. Het telefoonnummer is 5325089.

JARIGEN IN JANUARI
1
1
2
4
4
6
6
7
7
8
9
9
9
10
10
10
11
11
12
12

Lian-Jayd'Lee Anyanwu (2013)
Janella Brefo (2012)
Jaeda Meyer (2008)
Lennart Amolsch (2007)
Olivia Koningverdraag (2013)
Jady Ridderstap (2011)
Tygo Tiggelman (2007)
Thom Klok (2011)
Isabelle Willemsen (2007)
Gianni van Geene (2010)
Selina Achkif (2009)
Samy Goldberg (2011)
Vincent Oldenhuis Arwert (2011)
Dishayra Bilkerdijk (2006)
Jenna Ocalia (2013)
Sven Wouterson (2010)
Dishaira Godet (2013)
Roos Nieuwenhuizen (2007)
Isa Meijer (2012)
Jaden Oosterling (2011)

1-2B
1-2B
5B
8B
1-2C
3A
6/7
3B
7A
4A
5B
3A
3B
7A
1-2A
4C
1-2C
8A
1-2B
3A

12
14
14
15
15
16
17
18
18
18
19
19
20
21
24
25
26
27
27
28
28
30
31
FEBRUARI
1
1
3
5
5
5

Margriet Saragih (2010)
Maya Dodoche (2009)
Jeany Mathilda (2010)
Eryn Ligtvoet (2009)
Tim Verhoef (2011)
Jahmarley Leblanc (2012)
Noa Ahmed (2009)
Chelegaine Biervliet (2011)
Benar Mizouri (2010)
Sara Yakut (2007)
Milo Broek (2006)
Mart Spoelstra (2008)
Jenna Raaphorst (2011)
Tahirah Djangero (2013)
Jashently Philip (2013)
Kyara Börger (2007)
Roy van Dantzig (2009)
Eline Hylkema (2006)
Senna Swart (2010)
Lucca Grandia (2013)
Dhaijiro Satyawan (2010)
Shirin Namdar (2006)
Rayhaan Nizamoeddin (2010)
Tomas de Boer (2006)
Mauro Pereira Roseiro (2008)
Maxx Bogaert (2006)
Micha ten Brinke (2013)
Senna Jansen (2009)
Charlotte Verstegen (2006)

4A
4A
3B
4A
3C
1-2A
5B
3A
4C
7B
8A
7B
3C
1-2A
1-2A
7B
4C
7B
5/6
1-2A
4A
8A
4B
Groep
8B
5/6
8A
1-2A
5A
8A

Van harte gefeliciteerd en een gezellige dag!
Namens het team,
Chantal van Loveren, Miranda Wallenburg en Margareth van Meerveld

Informatie van buiten de school:
Praktijk Elf Twaalf
voor Integratieve Kindertherapie en Coaching

Mijn naam is Hilde Kwakkel. Ik ben afgestudeerd orthopedagoog en integratief kindertherapeut. Iedere
dinsdag en vrijdag heb ik mijn praktijk in De Dukdalf. Dit heeft als voordeel dat kinderen binnen school de hulp
krijgen die zij nodig hebben, er korte lijnen (kunnen) zijn met de leerkracht en ik desgewenst kan observeren
in de klas. U kunt natuurlijk zelf bepalen welke informatie u wilt doorgeven aan school en welke informatie u
liever privé wilt houden. De therapie wordt (gedeeltelijk) vergoed vanuit de aanvullende verzekering.
Informeer bij uw verzekeraar.

‘ Mijn kind plast al anderhalf jaar regelmatig in zijn bed. Dat is sinds wij zijn gescheiden. We hebben er alles
aan gedaan om ons zoontje te helpen maar niks lijkt echt te werken. Kun jij ons helpen?’ Kindertherapie is een
oplossing om dit patroon te doorbreken. Om te werken vanuit de kracht van uw kind naar de oplossing!
Integratieve kindertherapie is een kortdurende, intensieve vorm van therapie voor kinderen van 4 t/m 12
jaar. Het kind staat centraal. In de vorm van bijvoorbeeld spel wordt de 'taal' van het kind en de klacht
onderzocht en opgelost. Ik ga daarbij uit van de 'eigen wijsheid' van uw kind: het kind weet (onbewust) welk
probleem het heeft en kan dit ook –met hulp- oplossen.
Contact
De intern begeleiders kunnen u meer informatie geven over mijn manier van werken. In de hal van school
staan folders en op mijn website kunt u verdere informatie vinden: http://www.elf-twaalf.nl.
Wilt u een vrijblijvende afspraak? U kunt daarvoor een mailtje sturen naar:info@elf-twaalf.nl. Bellen kan ook:
06-13126376

