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AGENDA VAN SEPTEMBER
SEPTEMBER
03
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26

Nieuwsbrief september komt uit
Start verkeersactie
Oudercontactformulier, jaarplanner en ouderhulplijst 1-4 gaat mee naar huis
17.00 uur startdienst Prisma in de Wegwijzer
18.30 – 19.30 uur Inloopavond
Groep 6/7 excursie
Omgekeerde 10 minutengesprekken (tot 18.00 uur)
Structuurgroep excursie
Omgekeerde 10 minutengesprekken (tot 20.00 uur)
Informatiemorgen voor ouders van kleuters die net gestart zijn
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Nieuwsbrief oktober komt uit

PERSONEEL
In de afgelopen week hebben als team al hard gewerkt zodat alles klaar stond voor vandaag. We
zijn goed gestart met de kinderen en hebben met elkaar geproost op het nieuwe schooljaar. We
gaan er weer tegenaan en veel leren met de kinderen dit jaar. Iedereen een goed schooljaar
toegewenst!
Voor de zomervakantie berichtten we u dat juf Renée Holmes na de zomervakantie weer voorzichtig
wat taken op zou pakken, maar helaas is dit niet het geval. Zij heeft adequate ondersteuning die
veel energie van haar vraagt. Hierdoor kan ze nog niet starten op school. We hopen dat na de
herfstvakantie ze weer op school te zien zal zijn. Zolang zij nog niet volledig hersteld is zullen juf Coby
en juf Hennie de intern begeleiderstaken blijven waarnemen. Juf Hennie is er op dinsdag en juf Coby
op donderdag.

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

FORMATIE
We zijn dankbaar dat we bij aanvang van het nieuwe schooljaar de groepen allemaal bemenst
hebben en goed kunnen starten met elkaar, toch gaat per 1 oktober juf Rinske ons verlaten. Zij heeft
een baan veel dichterbij huis (Joure) gevonden. We wensen haar daar alle goeds toe!
Betekent wel weer een vacature in de onderbouw. Naast de vacature voor onderwijsassistent die
nog open stond. We hopen deze maand de beide vacatures ingevuld te hebben evenals het
zwangerschapsverlof van juf Wanda vanaf medio november.
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. In de startweek
voor het team vanaf 27 augustus jl hebben we met elkaar onze jaardoelen en ambities opgesteld
voor dit jaar en hebben hier ook een start mee gemaakt. U gaat dit o.a. merken aan het hebben van
kind gesprekken met de kinderen en een veranderende werkwijze van het aanbieden van het vak
wereldoriëntatie.
Ook zullen we het vakgebied taal meer doelgericht gaan aanbieden zodat dit betekenisvoller voor
de kinderen wordt en zij ervaren waarom ze leren wat ze leren. In het najaar (november) zullen we u
meenemen in deze manier van werken en ook dingen laten zien die we met de kinderen doen.

VAKANTIEROOSTER 18/19
Voor alle helderheid nog een keer de vakanties en vrije dagen voor dit schooljaar op een rijtje:
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 dit schooljaar tot 12.30 uur naar school op woensdag.
Hiermee komen we tegemoet aan een wens van veel ouders.
Dus op woensdag 12.30 uur eindtijd school voor alle kinderen!
A.s. vrijdag krijgen alle kinderen het jaarrooster ook op papier mee, hierop vindt u alle data die
handig zijn om te weten: maandvieringen, excursies, ouderavonden, 10 minutengesprekken enz.
Een paar data willen we nu al noemen zodat u deze in de agenda kunt noteren:
 Maandag 17/9 inloopavond:
Een moment waarbij u samen met uw kind(eren) kunt kijken in de klassen. Uw kind leidt u zelf rond in
de klas en verteld over de groep
 Donderdag 20/9of dinsdag 25/9 zijn de omgekeerde 10 minutengesprekken:
Een kort gesprek met de leerkracht waarbij u vertelt over uw kind, zodat wij hem/haar nog beter leren
kennen. Vanaf groep 4 zijn de kinderen ook welkom!
 Woensdag 26 september:
Infomorgen voor ouders met kleuters die net 4 jaar geworden zijn. Een uitnodiging volgt.
 Maandag 30 oktober informatieavond:
Een avond voor u als ouders over het thema rouw en verlies, nadere informatie volgt.

VERKEER en VERKEERSACTIE
Rondom het hoofdgebouw is het vaak druk en vol. Het makkelijkst is het om te voet of op de fiets
naar school te komen. Natuurlijk snappen we het ook dat u niet alle dagen op deze manier naar
school kunt komen. Als u met de auto komt, vragen wij u rekening te houden met wat extra
parkeertijd en vooral ook de juiste route te volgen. Er is een gedeelte eenrichtingsverkeer en de
politie controleert hier ook regelmatig. De auto kunt u kwijt langs het spoor en in de Menadostraat.
De parkeerterreinen van de Indische toren en het Malmohus zijn privé terrein, we vragen u daarmee
rekening te houden.
Alle kinderen van Het Kristal en De Dukdalf moeten veilig naar het hoofdgebouw kunnen komen. We
doen dit jaar daarom mee aan de landelijke verkeersactie van Veilig Verkeer Nederland, ‘de
scholen zijn weer begonnen’. Wethouder Aldrik Dijkstra zal deze actie aanstaande woensdag 5
september om 12.00 uur openen. Met deze actie hopen we iedereen weer extra alert te maken op
schoolgaande kinderen op de weg. Kinderen fietsen een nieuwe route naar school en zijn soms nog
wat onwennig op de fiets, het is fijn wanneer automobilisten en andere verkeersdeelnemers daar
rekening mee houden. U bent van harte welkom om woensdag om 12.00 uur bij het startschot van
de actie te zijn. Er zullen kinderen van de school en medewerkers van het VVN rondlopen, die
interviews zullen afnemen op beeld.

Contactpersonen O. en O. (vertrouwenspersoon)
In het nieuwe schooljaar hebben we twee nieuwe contactpersonen voor de school. Dit zijn René
Achterberg (vader van Rifka en Thera) en Sabina de Jong (moeder van Yara en Micha). Zij kunnen u
ondersteunen wanneer u een vraag heeft waar u met de school niet uitkomt of u op een andere
manier ondersteunen wanneer u hulp nodig heeft. Ze denken met u mee. Beide ouders zijn het

makkelijkste te bereiken per mail: René : rpachterberg@hotmail.com of Sabina:
sabinadjong@hotmail.com.

SCHOOLAFSPRAKEN
Elke week hebben we een nieuwe afspraak die we centraal stellen in de school. Een afspraak klinkt
vriendelijker dan schoolregels. De eerste weken in het schooljaar noemen we de “Gouden Weken”
Dit zijn weken waarin we met de kinderen afspraken maken om het schooljaar op een goede manier
met elkaar om te gaan en samen met elkaar een groep te vormen.

TREFWOORD
Startweek
Inhoud: Opstarten van het nieuwe schooljaar.
Bijbelverhalen: Tien bruidsmeisjes (Matteüs 25, 1-13).
10 t/m 28 september: Presteren
Inhoud: Over grote en kleine prestaties, de waardering ervan en de vraag hoe presteren kan
bijdragen aan het geluk van mensen.
Bijbelverhalen: De wijsheid van koning Salomo (1 Koningen 3; 1 Koningen 5 t/m 6; 1 Koningen 10)

HANDIG OM TE WETEN…..
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 van harte gefeliciteerd en een gezellige dag!

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

Informatie van externen
Iedere donderdag 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.

Themabijeenkomst Ouders lezen voor!
Voorlezen
Voor wie :
Wanneer:

Alle ouders die meer willen weten over voorlezen.
12 september 2018 de nieuwe Bibliotheek, Almere Stad

24 september 2018 de nieuwe Bibliotheek, Almere Poort
Workshop Voorlezen
Op welke manieren doe je dat?
Wat is het belang van (voor) lezen?
Wat zijn de mooiste kinderboeken van nu?
Kom dan naar de nieuwe Bibliotheek! We gaan je er alles over vertellen!
Tijd:
van 09:30 uur – 11:00u.
Wat:

Vooraf aanmelden bij educatie@denieuwebibliotheek.nl.
Graag het aantal personen dat komt vermelden.
Met vriendelijke groet,
Carin van Garderen
Secretarieel medewerker Educatie

