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AGENDA VAN FEBRUARI
do 8
werkmiddag, alle kinderen zijn vrij 13.15-15.15 uur
ma 12
MR vergadering
do 15
maandviering groep 4a, 14.30 uur
vrij 16
feest groep 8(avond)
ma 19
maandviering groep 1/2B, 14.30 uur
di 20
De Dukdalf “vaderavond”
26 t/m 2 maart
voorjaarsvakantie
maart
ma 5

nieuwsbrief komt uit

PERSONEEL
In de afgelopen weken zijn we helaas opnieuw getroffen in het team door ziekte: Juf Renée Holmes
(IB-er van de onderbouw) moest een operatie ondergaan aan haar pols. Op dit moment is nog niet
duidelijk wanneer ze haar werkzaamheden weer kan oppakken. Ook juf Kim is gestopt met haar
stage bij groep 5B. Gelukkig hebben we dat gelijk op kunnen vangen doordat juf Miranda op
maandag voor de klas staat en juf Dunja op dinsdag. Dit blijft zo totdat juf Margreet terugkomt. Zij zal
weer starten op 12 maart aanstaande.
Ook juf Whitley zal vanaf 14 maart weer gaan werken in de instroomgroep. De laatste werkdag van
juf Beate zal dan ook zijn op vrijdag 9 maart.
Juf Petra, juf Jannien en juf Juliet bouwen langzamerhand hun uren uit voor de groep. De diverse
groepen houden we ervan op de hoogte wie wanneer voor de groep staat.
U merkt dat er een groot beroep gedaan wordt om de bemensing voor alle groepen elke dag rond
te krijgen. De griep blijft ons team niet bespaard. We proberen de groepen met ‘eigen’ mensen
steeds op te vangen, want vervangers zijn helaas nauwelijks te vinden. We hopen op uw begrip
wanneer de groep verdeeld of in een incidenteel geval naar huis wordt gestuurd.
In die zin hebben we met elkaar een uitdaging te pakken:
We zetten ons stichtingsbreed op verschillende manieren in om personeel te werven. De stand van
zaken is dat er op het ogenblik gewoon geen mensen te krijgen zijn. Mocht u in uw
omgeving/netwerk geschikte mensen kennen of ideeën hebben om leraren te werven laat het ons
weten. Samen kunnen we meer dan alleen!
Een schoolafpsraak die we u even extra onder de aandacht willen brengen….
We realiseren 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 veilig naar huis.
Op woensdag willen we ook graag dat de bovenbouw het laatste half uur in rust les krijgt. Wilt u
daarom tussen 12.00 en 12.30 uur geen gebruik maken van de open ruimte, maar lekker buiten uw
jong(er)e kind laten spelen? Alvast bedankt.
WELKOM NIEUWE LEERLINGEN
We heten het volgende kind van harte welkom op school. In groep 1D komt Jesse Fabel wennen en
na de voorjaarsvakantie gaat hij starten. We hopen dat je snel je plekje vindt bij ons 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.

VADERAVOND
Op dinsdagavond 20 februari organiseren we een echte “vaderavond”. Alle vaders/mannelijke
verzorgers van de leerlingen van de Dukdalf zijn die avond van harte welkom tussen 19.30 -21.30 uur.
Ontmoeting staat centraal deze avond. Vanaf half acht is het binnenlopen en aan de koffie/thee
met wat lekkers, daarna is het mogelijk een workshop naar keuze te volgen en we sluiten informeel af
met een hapje en drankje. We hopen alle vaders te ontmoeten en een goede avond te hebben met
elkaar. Deze week ontvangt u een speciale uitnodiging. Geeft u middels de opgavestrook aan of u
komt? Deze kunt u inleveren tot uiterlijk 14 februari inleveren bij de leerkracht.

SCHOOLPLEIN UPDATE
Afgelopen week hebben het Kristal en de Dukdalf weer samen overleg gehad met de gemeente
over de herinrichting van ons schoolplein bij het hoofdgebouw. Het zal nog wel een tijd duren
voordat het helemaal klaar is, maar de komende maanden zullen er langzaamaan wat dingen gaan
veranderen. Als eerste worden de grote plassen water aangepakt door nieuwe putten/kolken te
plaatsen. Dat zal bij regen een hoop natte voeten en broeken schelen. Ook zullen we waarschijnlijk in
maart/april al wat meer groen op het plein krijgen. We houden u op de hoogte van de
ontwikkelingen.
AVONDVIERDAAGSE
Dit jaar gaan wij de Avondvierdaagse weer lopen (2,5 km / 5 km / 10 km)
Deze zal plaatsvinden van dinsdag 15 t/m vrijdag 18 mei 2018.
De A4d wordt door een aantal scholen in Almere Buiten door de Stichting AlmereBuitenLoopt
georganiseerd. Iedere avond is de start en finish op ons schoolplein.
Wij willen er weer een feest van maken met muziek bij de start/finish. U doet toch ook mee?!
De inschrijving à € 6.- zal plaatsvinden van 5 t/m 31 maart. U ontvangt hiervoor via Digiduif een
aparte brief met formulier welke via de overblijfbrievenbussen kan worden ingeleverd.
Plus Supermarkt de Greef wil ons dit jaar graag sponsoren en heeft hiervoor een speciale actie
geregeld. Alle kinderen ontvangen een zegelboekje waar u de koopzegels in kunt plakken. Bij
inlevering van een vol zegelboekje ontvangt u € 6.- (waarvoor u eigenlijk € 4.- uitgeeft) en de A4D
ontvangt daarbovenop ook € 4.-.
Helpt u mee met deze actie? En wilt daarom zoveel mogelijk uw boodschappen bij Plus supermarkt
de Greef doen.

TERUGBLIK
Voorleesontbijt
De groepen 1/2 hebben woensdag 31 januari met opa’s en oma’s uit de groep ontbeten. Daarna
werden ze heerlijk voorgelezen door één van hen. Wat was dit genieten met elkaar! Glunderende
gezichten, zowel bij de grootouders als bij de kinderen.

Bezoek Anne Frank (door 2 leerlingen van groep 8B)
Hallo allemaal,
Wij gaan jullie vertellen over onze ervaring in het Anne Frank huis.
Toen we daar aankwamen werden wij ontvangen in een ruimte met allemaal stoelen en er hingen
foto’s uit de oorlog op de muur. Daar hebben wij een uur gesproken over wat we al wisten en wat

nog niet.
Aangekomen in het museum…
Als je een ruimte betreed hoor je een verhaaltje uit de telefoon komen ( die heb je in het begin al
gepakt). Deze vertellen verhalen en informatie. Uiteindelijk kwamen we in het Achterhuis aan.
Daar waren nog een paar dingen te zien, maar alle meubels die waren er niet meer.
Hoe hebben wij het ervaren?
Wij vonden het best wel raar om in iemands schuilplaats te zijn, die al zijn overleden en dat was
gewoon geen fijn gevoel. En het was heel raar om te zien hoe hun hebben geleefd en hoe wij nu
leven.

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:
Als iemand zegt “stop” dan houd ik op
Lachen is fijn, uitlachen doet pijn
Noem elkaar bij de eigen naam
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.
We realiserenons 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 les krijgt. 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
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).
19 februari t/m 16 maart: Veel en weinig
Over: Veel en weinig, rijkdom en armoede. De waarde van delen.
Bijbelverhalen: De bloemen en de vogels hebben geen zorgen (Lucas 12); De rijke jongeling (Lucas
18);Intocht in Jeruzalem (Lucas 19); Het muntje van de weduwe (Lucas 21).

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 VAN FEBRUARI
FEBRUARI
1
1
3
5
5
5
6
6
7
7
7
7
7
8
8
9
12
12
13
13
13

Tomas de Boer (2006)
Mauro Pereira Roseiro (2008)
Maxx Bogaert (2006)
Micha ten Brinke (2013)
Senna Jansen (2009)
Charlotte Verstegen (2006)
Anouk van den Berkt (2006)
Tijn Vlek (2013)
Chloé Arduin (2010)
Quinten Bakker (2008)
Yori Baronner (2009)
Emily Brand (2013)
Lente Brasser (2010)
Aryan Baldew (2012)
Troy Niessen (2008)
Kenjiro Pinas (2013)
Lynn Broekhof (2011)
Sven Willems (2011)
Justin Fabel (2012)
Femke Maas (2007)
Armin Milani Sabzewar (2009)

Groep
8B
5/6
8A
1-2A
5A
8A
8A
1-2C
4B
SG4
5A
1-2C
4B
1-2A
6
1-2C
4A
3A
1-2C
7A
5B

14
14
14
15
15
17
18
18
20
22
23
24
24
27
29

Solayne Apai (2010)
Viktor Ficner (2013)
Esmée Korevaar (2010)
Leyonna Verhoeven (2011)
Bhoomie Vermoten (2008)
Noéllie Snoijink (2010)
Rixt Esser (2009)
Xylia Osman (2011)
Ralph Dekker (2011)
Silena Starink (2011)
Roquan Ceder (2013)
Christine Borger (2007)
Jessica Jonkmans (2008)
Dishawn Krijadikrama (2012)
Lorenzo Rozenberg (2012)

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

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

Uw kind reageert vaak woedend en verongelijkt maar u weet niet hoe dit komt. U heeft al van
alles geprobeerd om dit gedrag aan te pakken en soms helpt het even maar dan komt het weer
terug. U maakt zich zorgen! Als kindertherapeut ga ik samen met uw kind achterhalen wat het
probeert te zeggen met dit gedrag. Ieder kind heeft een reden om te doen zoals het doet.
Voor dit probleem en andere problemen met uw kind, kunt u bij mij terecht.
Iedere dinsdag en vrijdag is Hilde Kwakkel, van Praktijk Elf Twaalf voor kindertherapie en
coaching op school aanwezig. Zij is orthopedagoog en integratief kindertherapeut. De therapie
wordt (gedeeltelijk) vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Informeer bij uw verzekeraar.
Voor vrijblijvend informatie: stuur een mail naar info@elf-twaalf.nl, bellen kan ook: 0613126376. Of vraag de intern begeleiders.
Wat is integratieve kindertherapie? Deze vorm van psychotherapie is kortdurend omdat het kind
als deskundige van zijn probleem wordt ingezet: het kind weet wat zijn probleem is, kan het zelf
oplossen en doet dat met de middelen die het zelf kiest.

Vrolijk Kinderopvang
Is het u al opgevallen dat er nieuwe buren zijn?
Sinds januari zijn we in het gebouw van de Wegwijzer gestart met het bieden van dagopvang. Wij zijn
een kleinschalige opvang met warmte en aandacht voor de kinderen. Wij bieden biologische
voeding aan en zijn gericht op de natuur. Op zaterdag 17 februari vieren wij onze feestelijke opening
van 14-17 uur. U bent van harte welkom!
www.vrolijk-kinderopvang.nl
036-2002119

De Schoor

