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AGENDA VAN APRIL
do 5
ma 9
di 10
wo 11
do 12
ma 16 t/m 24
do 19
vrij 20
wo 25 + 26
vrij 27
ma 30 t/m
4 mei
mei
ma 7
wo 9

maandviering groep 6/7 om 14.30 uur
19.00 uur Mijn eerste Concert, alle leerlingen van groep 5
1/2D excursie 9.00-10.30 uur
Prisma open dag
MR vergadering
afname eindtoets groep 8 (route 8)
maandviering 1/2A 14.30 uur
Koningsspelen (alternatieve lesdag)
Studietweedaagse, alle kinderen zijn vrij
Koningsdag, alle kinderen vrij
meivakantie, alle kinderen zijn vrij
nieuwsbrief komt uit
Start project (tot 13-6)
Kijk- en doemomenten (tot 25/5)
verjaardag juffen en meester MB + OB hoofdlocatie

PERSONEEL
Juf Petra, juf Jannien en juf Juliet bouwen langzamerhand hun uren uit voor de groep. Juf Petra staat
steeds meer voor haar eigen groep 8 en gaat binnenkort weer hele dagen lesgeven. We hopen dat
ze na de meivakantie weer volledig haar eigen groep kan draaien. Juf Jannien heeft haar ICT
werkzaamheden weer opgepakt en draait dagdelen in diverse groepen. Juf Juliet doet
ondersteunende taken in groep 6/7. Zelf de groep draaien is nog net een stapje te snel.
De diverse groepen houden we ervan op de hoogte wie wanneer voor de groep staat. Juf Renée
(IBer onderbouw) zal voor langere tijd uitgeschakeld zijn. We zoeken hard naar passende vervanging
en hopen dit met de meivakantie geregeld te hebben Voor alsnog nemen de eigen collega’s de
urgente werkzaamheden van haar over. Vragen kunt u altijd stellen via Miranda Wallenburg, de
deelteamleider van de onderbouw.
U merkt dat er een groot beroep gedaan wordt om de bemensing voor alle groepen elke dag rond
te krijgen. In die zin hebben we met elkaar een uitdaging te pakken! We zetten ons op verschillende
manieren in om personeel te werven. 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!
HERHAALDE OPROEP
Aan het einde van dit schooljaar zal onze schoolvertrouwenspersoon de school verlaten. Mira de
Boer heeft vele jaren deze taak op een prettige manier uitgevoerd, maar gaat nu stoppen omdat
Tomas (groep 8) de school gaat verlaten aan het einde van het jaar. Wie o wie zou deze taak van
haar willen overnemen? Een schoolvertrouwenspersoon is iemand die binnen de school de (sociale)
veiligheid behartigd. U bent aanspreekpunt voor ouders (leerkrachten en leerlingen) die ontevreden
zijn over school en zich niet gehoord voelen door de school zelf. Samen zoekt u een oplossing voor de
klacht. U krijgt hiervoor ondersteuning vanuit de stichting waar de school bij hoort en kunt hiervoor
ook passende scholing volgen. Mocht u belangstelling hebben deze taak over te nemen dan horen
we dit graag. Wilt u eerst meer informatie is het mogelijk in gesprek te gaan met Mira de Boer
(mira@boerenroem.nl) of even te mailen of binnen te lopen bij Margareth (dir.dukdalf@prismaalmere.nl).

WELKOM NIEUWE LEERLINGEN
We heten de volgende kinderen van harte welkom op school; Sivinio Darson in groep 1/2 A. We
hopen dat je snel je plekje vindt bij ons op school.
GEZONDE TRAKTATIES
We vinden het goed om bij u weer eens onder de aandacht te brengen dat wij op de Dukdalf het
liefst zien dat kinderen gezonde traktaties uitdelen. We zien de laatste tijd veel snoep voorbij komen.
De kinderen mogen iets lekkers uitdelen, maar aangezien er steeds meer kinderen gevoelig zijn voor
kleur-, geur- en smaakstoffen, zien wij graag "gezonde" traktaties op school. Bovendien vragen we
ouders dringend zich te beperken in de grootte van de traktatie. Voor de leerkrachten hoeft daarop
echt geen uitzondering gemaakt te worden, leerkrachten vinden het ook heel gezellig wanneer
kinderen langskomen met hun kaart en hoeven ook echt geen traktatie.
Heeft u ideeën voor gezonde traktaties die u met ons wilt delen? Mail ze dan naar
m.wallenburg@dukdalf-almere.nl .
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. Inmiddels is de inschrijftermijn
verstreken, maar kunt u natuurlijk nog meesparen voor de sponsoring van de Plus. We hebben meer
dan 200 opgaven vanuit de school, wat een mooie groep!
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? Extra zegelboekjes zijn bij de balie van
school verkrijgbaar.
MEC (Mijn eerste concert)
De kinderen van de groepen 5 oefenen deze weken druk voor hun eerste concert. Er wordt heel wat
afgeblazen op cornet, klarinet en trompet en ook diverse ritme’s geoefend op de drumboxen. Wat
zal dit een mooi concert worden op 9 april a.s. komt u ook kijken hoe de groepen 5 hun eerste
concert geven?
TERUGBLIK
PASEN
Heeft u ze ook gezien? De leuke foto’s van het Paasontbijt op de Facebookpagina van de Dukdalf?
In alle klassen was het gezellig en genoten de leerlingen van het ontbijt. De essentie van Pasen is in
de groepen op verschillende manieren naar voren gekomen. Met verhalen, een viering op het
podium voor de bovenbouw en op Oost of in de klas. Vooral het verhaal van Opa Knoest was in de
onderbouw favoriet.
GEVONDEN VOORWERPEN
De gevonden voorwerpen, kleding, schoenen, broodtrommels, bekers e.d. worden verzameld in de
zwarte opbergbak bij de trap bij de hoofdingang. Rond de 15e van iedere maand worden deze
opgehaald door stichting “wensjes”. De spullen worden gewassen en gaan dan naar mensen die
weinig te besteden hebben, zij zijn er erg blij mee, maar het is misschien ook goed dat de kinderen
zuinig om blijven gaan met hun spullen. We hebben nu elke maand een flinke voorraad en dat kan
ook de bedoeling niet zijn….

NIEUWS VAN DE MR
De MR is op 12 februari bij elkaar geweest en heeft veel lopende zaken van de school met elkaar
besproken. Ook hebben we gesproken over de inrichting van het schoolplein van de Makasserweg,
een project wat we samen met het Kristal oppakken. De notulen van de vergadering zijn op 8 maart
aan u via Digiduif verzonden.
Denkt u aan het betalen van de ouderbijdrage? De kampen en schoolreisjes komen er weer aan en
we willen graag iedereen mee!
De eerstvolgende vergadering van de MR zal zijn op 12 april 2018. Mocht u vragen/opmerkingen
hebben kunt u deze altijd via het mailadres mr@dukdalf-almere.nl stellen.

SCHOOLAFSPRAKEN
Elke week stellen we een schoolafspraken centraal en bespreken deze met de kinderen Een afspraak
klinkt vriendelijker dan schoolregels. Op het mededelingenbord staat elke maandag welke afspraak
centraal staat die week.

We willen 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 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 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
Week 15 en 16 (9 t/m 20 april): Duurzaamheid
Inhoud: Het besef van verbondenheid van mens en natuur. De opdracht om je in te zetten voor een
duurzame wereld.
Bijbelverhalen: Noach (Genesis 6 t/m 9).
Week 17 t/m 19 (23 april t/m 11 mei): Muziek
Inhoud: Muziek doet bewegen, muziek geeft rust. Muziek verleidt en verbindt. Muziek vertelt en
muziek doet vergeten. Muziek neemt je mee en brengt je weer thuis.
Bijbel: Psalmen.
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.

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 APRIL
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
4
4
5
7
8
10
11
11
13
13
13
14
15
15
16
16
17
17
17
18
20
21
22
23
23
24
25
27
28
28
28
29
30
30

Luan Kan (2011)
Ryan Reemnet (2005)
Ruben van Riel (2010)
Isabelle Verstegen (2009)
Israa Azzouz (2013)
Robin Bredeweg (2007)
Reshan Sultan (2012)
Shane van Woudenberg (2013)
Aylin Yilmaz (2007)
Sophie Hulscher (2006)
Shai van Ommeren (2008)
Maria ten Brinke (2007)
Zoë Laadstra (2011)
Nathan Purperhart (2013)
Aimee Demming (2005)
Rivano Ceder (2010)
Kaya Eryilmaz (2009)
Vindar Berwari (2009)
Djeneba Diaby (2007)
Liam Alkemade (2011)
Cira van Breugel (2009)
Lena Kan (2013)
Yara Hesselberth (2006)
Shayan Ariyan (2012)
Felix Chan (2011)
Jaslynn Gooding (2010)
Jelaino Hooi (2009)
Kelisyah Pinas (2012)
Sven Verstegen (2007)
Diangelo Winklaar (2011)
Ravi Bogaard (2008)
Ayman Ben Ali (2013)
Chanel Darson (2012)
Levente Varsanyi (2007)
Rico Kine (2009)
Janice Thakoersingh (2009)
Jan Esser (2006)
Jemuel Tan (2013)
Chiel Peters van Nijenhof (2007)
Milan Jelles (2009)
Anniek van Luttervelt (2007)
Jonathan Martis (2007)
Zoë Omusuo (2010)
Matthijs Cox (2007)
Junirah Mijnsen (2010)

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

MEI
(in de vakantie)
1
2
3
3
3
4
5
6
7

Yza Blokzijl (2010)
Laysha La Nooy (2013)
Racharo Enser (2008)
Chenoa Kasanngali (2006)
Daan Pasterkamp (2008)
Lucas Bedeker (2009)
Jewel Mando (2006)
Jesse Thakoersingh (2006)
Thalia Buddenberg (2008)

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

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

Hilde Kwakkel van Praktijk Elf Twaalf: Blijft je kind klagen over buikpijn? En je hebt al uitgezocht bij de
kinderarts dat er geen lichamelijke oorzaak is? Vaak wil die buikpijn dan iets zeggen, dat jouw kind op
dit moment nog niet kan verwoorden. Therapie helpt je kind om woorden te geven aan dat nare
gevoel binnenin. En om het nare gevoel op te lossen waardoor het zich weer blij kan voelen. Voor dit
probleem en andere problemen met je kind, kun je 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 je verzekeraar. Voor vrijblijvend informatie: stuur een mail naar
info@elf-twaalf.nl, bellen kan ook: 06- 13126376. 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.

