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AGENDA VAN JULI
juli

di 3
do 5
wo 11
do 12
ma 16
di 17
vrij 20
23 t/m 1 sept.

schoolreisje groep 3-4
wenmiddag schooljaar 2018-2019
groep 8 en alle kinderen die gaan verhuizen ’s middags vrij
rapport mee
rapportgesprekken (facultatief)
musical en afscheid groep 8B
musical en afscheid groep 8A
margedag, alle kinderen zijn vrij
zomervakantie

Het nieuwe schooljaar start op 3 september 2018
PERSONEEL

Helaas heeft juf Chantal droevig familienieuws gekregen waarvoor zij zorgverlof heeft opgenomen. Zij
is tot aan de zomervakantie niet aanwezig. Wilt u voor vragen zich wenden tot Miranda of
Margareth? Alvast bedankt.
We feliciteren juf Wanda (1/2C) met haar zwangerschap, ze is zwanger van haar derde kindje en het
loopt allemaal voorspoedig. Medio november hoopt zij met zwangerschapsverlof te gaan.
Juf Renée Holmes hoopt na de zomervakantie voorzichtig de draad weer wat op te pakken, zolang
zij nog niet volledig hersteld is zullen juf Coby en juf Hennie de intern begeleiderstaken blijven
waarnemen.

WELKOM NIEUWE LEERLINGEN
Wij heten alle nieuwe leerlingen welkom en wensen hen een fijne en leerzame tijd toe op de Dukdalf!

FORMATIE

In de afgelopen week heeft u via uw kind de groepsverdeling voor aankomend jaar ontvangen. In
de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u een totaal overzicht van alle medewerkers van de school in
welke groep en op welke dagen zij werkzaam zijn.
U kunt daar ook zien dat de uren van Thomas v.d. Brink, onze vakdocent zijn uitgebreid. Vanuit de
werkdrukgelden, beschikbaar gesteld door de overheid, hebben we er samen voor gekozen alle
gymlessen in de groepen 3 t/m 8 door een vakdocent te laten verzorgen met ingang van
aankomend schooljaar. Thomas zet ook de bewegingslijn uit voor de groepen 1/2.
Daarnaast ziet u een nieuwe collega op de lijst staan: Maurice de Wind. Hij komt fulltime
ondersteunen in de groepen als onderwijsassistent. Ook dit wordt betaald uit de werkdrukgelden. In
de komende weken komt hij al meedraaien om de school goed te leren kennen. Naast Maurice zijn
we nog op zoek naar een tweede onderwijsassistent voor drie dagen. Mocht u hiervoor tips hebben,
we horen het graag!
U ziet, we proberen zoveel mogelijk ‘handen in de klas’ te krijgen om de kinderen zo goed mogelijk te
ondersteunen/uit te dagen waar nodig.
We nemen afscheid van drie collega’s deze weken: Thea Bootsma, zij gaat werken op het ROC.
Jessica Driessen, zij gaat werken dichter bij huis in Kampen en Ilse Stegeman, zij wordt Intern
Begeleider op IKC De Ruimte, een Prismaschool in Almere Poort. Ook vanaf deze plek heel veel
succes in jullie nieuwe baan. Alle drie de collega’s hebben ervoor gekozen op eigen wijze afscheid te

nemen van kinderen en team. Mocht u hen nog even gedag willen zeggen, kan dit in de laatste
schoolweek op hun werkdagen.
We zijn dankbaar dat we bij aanvang van het nieuwe schooljaar de groepen allemaal bemenst
hebben en goed kunnen starten met elkaar. Voor menig school in Almere is dit niet het geval, reden
te meer voor ons dat we blij zijn dat dit wel is gelukt.
We hopen van harte dat we met elkaar goed kunnen starten na de zomervakantie en dat we met
elkaar een goed jaar kunnen gaan draaien.
Tijdens de evaluatie/studiedag op 22 juni jl hebben we met elkaar teruggekeken op onze jaardoelen
en met elkaar gevierd dat we weer een aantal mooie dingen hebben ontwikkeld met elkaar.
Leerkrachten zijn geschoold om nog beter met kinderen coachgesprekken te voeren, we hebben
gekeken naar een nieuwe werkwijze van het aanbieden van Wereld Oriëntatie en zullen in de eerste
helft van volgend jaar hiermee verder gaan om zo nog meer te kunnen aansluiten bij de kinderen.
Ook zullen we het vakgebied taal meer doelgericht gaan aanbieden zodat dit betekenisvoller voor
de kinderen wordt en weten waarom ze leren wat ze leren. We laten daarbij de methode niet los,
maar gebruiken deze op een andere wijze.
Op deze wijze bouwen we aan onze school en zijn trots op de resultaten die we daarin bereiken.

ROOSTER 18/19

In de vorige nieuwsbrief heeft u al een sneak preview gehad op de vakanties en vrije dagen.
We zetten ze voor de zekerheid nogmaals in deze nieuwsbrief:
Herfstvakantie: 20 oktober 2018 – 28 oktober 2018
Kerstvakantie: 22 december 2018 – 6 januari 2019
Voorjaarsvakantie: 16 februari 2019 – 24 februari 2019
Pasen en meivakantie: 19 april 2019 - 5 mei 2019
Hemelvaart: 30 mei 2019 – 31 mei 2019
Pinksteren: 10 juni 2019
Zomervakantie: 13 juli 2019 – 25 augustus 2019
Extra vrije dagen:
21 december 2018 kerstmiddag bovenbouw ( 5 t/m 8)
15 februari 2019 studiedag
11 Juni studiedag
12 juli 2019 margedag
Zoals u kunt zien worden de vakanties en vrije dagen voor de onderbouw en bovenbouw steeds
meer gelijk getrokken.
Vanuit de onderwijswet moeten kinderen minimaal 7520 uur naar school gedurende 8 schooljaren.
Hoe dit wordt verdeeld over de jaargroepen is aan de school zelf, maar er zijn wel een aantal vaste
afspraken. Tot dit schooljaar ging onze onderbouw 880 uur per schooljaar naar school. Met ingang
van aankomend schooljaar gaat de onderbouw 940 uur naar school. Hiermee sparen we uren zodat
we de uren voor onder- en bovenbouw steeds meer gelijk kunnen trekken. Er is hier sprake van een
groeimodel omdat de kinderen wel het totaal aantal uren naar school moeten. Vanaf het schooljaar
2019/2020 zal groep 5 ook op de vrijdagmiddag vrij zijn, het jaar erna de groepen 5 en 6 enzovoort.
Totdat we over vier jaar het rooster gelijk hebben getrokken.
Daarnaast gaan alle kinderen met ingang van volgend schooljaar tot 12.30 uur naar school op
woensdag. Hiermee komen we tegemoet aan een wens van veel ouders.
Dus na de zomervakantie is de eindtijd op woensdag 12.30 uur voor alle kinderen!

Contactpersonen O. en O. (vertrouwenspersoon)

Op de oproep in de nieuwsbrief van de afgelopen maanden voor nieuwe vertrouwenspersonen
hebben zich twee ouders aangemeld. Dit zijn René Achterberg (vader van Rifka en Thera) en Sabina
de Jong (moeder van Yara en Micha). We zijn erg blij dat we daarmee de taak die Mira de Boer
zoveel jaren heeft gehad weer vervuld is. Dank Mira voor je betrokkenheid en zorgvuldigheid bij het
uitvoeren van deze taak binnen de school en succes voor de nieuwe ouders. In de nieuwsbrief van
september zullen zij zich uitgebreid aan u voorstellen.

NIEUWS VAN DE MR

Op maandag 25 juni heeft de MR weer vergaderd. Het was de laatste vergadering van dit
schooljaar. We hebben afscheid genomen van Tessa Gijzen, Ilse Stegeman en Miep Walkot. Lon
Geefshuijsen, de vader van Leyonna, zal als nieuw MR O lid deelnemen. Vanuit het personeel komen
Leroy Swankhuizen en Miriam Jansen nieuw in de MR. De notulen ontvangt u binnenkort via Digiduif.

SCHOOLAFSPRAKEN

Elke week hebben we een nieuwe afspraak die we centraal stellen. Een afspraak klinkt vriendelijker
dan schoolregels. De afspraken voor de laatste schoolweken staan op het mededelingenbord bij de
deur.

TREFWOORD
Week 27 en 28 (2 t/m 13 juli): Ontwerpen
Inhoud: Nieuw maken, creëren, in het leven roepen, ontwerpen. Over de uitdaging voor de mens om
zijn wereld vorm te geven en te vernieuwen
Bijbelverhalen: Scheppingsverhaal (Genesis 1)
Aansluitend de slotweek voor de vakantie: afstemmen en afscheid nemen

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). Tijdens de lunch evt. één snoepje meegeven, niet meer.
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 en € 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 moeten 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

Alle jarigen voor deze maand en komende (vakantie) maanden, van harte gefeliciteerd en een
gezellige dag!

Namens het team,
Chantal van Loveren, Miranda Wallenburg en Margareth van Meerveld

Informatie van externen
Hilde Kwakkel van Praktijk Elf Twaalf: Kinderen die meemaken dat hun ouders scheiden, kunnen
daar heel verschillend op reageren. De één is superverdrietig en de ander heel erg boos of
angstig. Ieder kind heeft zijn eigen gevoelens en als je als ouder het idee hebt, dat die knoop
van binnen maar niet ontward wordt, dan is het verstandig om hulp te zoeken. Zodat je kind
weer blij kan worden. Als kindertherapeut ga ik samen met je kind de verwarde gevoelens
opzoeken en oplossen.
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: 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.

