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Nieuwsbrief 14 augustus 2020 start schooljaar 

Nieuws rondom & vanuit ‘de Droomspiegel’ 

 

Agenda 

 

12 augustus Brief start schooljaar Corona 

14 augustus Nieuwsbrief augustus 

17 augustus  Eerste schooldag schooljaar 2020-2021 

18 augustus 08.00 uur: Uitnodiging startgesprekken. Parro wordt opengezet voor 

ouders met meerdere kinderen op de Droomspiegel 

19 augustus 15.00 uur: Uitnodiging startgesprekken. Parro wordt opengezet voor 

andere ouders. 

21 augustus 15.00 uur: Parro wordt gesloten. 

27 augustus 15.30 uur – 17.30 uur Informatiemarkt locatie Marco Polo 

28 augustus  Nieuwsbrief augustus 

 

Welkom terug op school! 

Beste ouders en/of verzorgers,  

 

Nog even en schooljaar 2020-2021 begint! Hopelijk heeft iedereen zich kunnen opladen in de 

afgelopen weken en is er weer frisse zin om er een mooi schooljaar van te maken. 

 

Wij zijn verheugd u te melden dat de formatie zoals gedeeld voor de zomervakantie ongewijzigd is 

gebleven! Het team van de Droomspiegel heeft er ontzettend veel zin in om aan het nieuwe 

schooljaar te beginnen! 
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Aanvullende informatie Corona 

We sloten het schooljaar 2019-2020 af met een turbulente tijd die in het teken stond van corona. En 

ook dit schooljaar zullen we rekening moeten houden met het corona virus. U heeft de eerste 

update over de start van het nieuwe schooljaar ontvangen op woensdag 12 augustus. Met dit bericht 

volgt aanvullende informatie tot in ieder geval de herfstvakantie. Daarna zal er een nieuwe update 

worden verstuurd.  

 

Goed om hierbij te weten: over bepaalde maatregelen wordt op dit moment gesproken door de 

overheid. Het kan dus zijn dat er op onderstaande punten aanvullingen of wijzigingen komen.  

 

Bent u op vakantie geweest in een risicogebied? 

Het kan zijn dat u in een zogenaamd oranje of rood gebied op vakantie bent geweest. U wordt dan 

door de overheid dringend geadviseerd om twee weken in thuisquarantaine te gaan. Voor ouders 

geldt dat zij dan niet in de school of op het schoolplein kunnen komen, ook niet om kinderen te 

halen of te brengen.  

Het advies voor thuisquarantaine geldt niet voor kinderen tot 12 jaar, wel weten we het graag als 

school. Wilt u het bij de leerkracht van uw kind melden als dit voor uw kinderen en/of gezin het 

geval is? 

 

Volwassen in & om de school 

Volwassenen moeten nog steeds 1,5 meter tot elkaar houden. Daarnaast geldt dat u alleen de school 

in kunt komen als u dat zo heeft afgesproken met de leerkracht of directeur (dit geldt bijvoorbeeld 

voor de ouders van de nieuwe kleuters of voor bepaalde oudergesprekken) én als u onderstaande 

vragen allemaal met nee kunt beantwoorden: 

 

Daarnaast geldt voor locatie Marco Polo specifiek dat  

- de deur aan de linkerkant als ingang gebruikt zal worden 

- de deur aan de rechterkant als uitgang 

We doen dit om het bewegingsverkeer te beperken 

en hopen ook hierin te mogen rekenen op uw medewerking.  

 

Ventilatie 

De overheid raadt scholen aan om veelvuldig te ventileren en  

te luchten. De school volgt dit advies uiteraard op. Daarnaast  

zijn we in afwachting zijn van aanvullende richtlijnen op dit  

gebied, vanuit de overheid, de Gemeente en GGD IJsselland. 

Bij ontwikkelingen op dit gebied houden we u op de hoogte. 

Mocht u vragen of zorgen hebben, dan kunt u uiteraard altijd  

terecht bij de leerkracht van uw zoon of dochter. We hopen  

dat u en uw kinderen na de zomervakantie gezond blijven en  

weer met veel plezier naar school gaan.  

 

Uitdelen 

Voor het uitdelen bij een verjaardagsfeestje op school blijven dezelfde maatregelen voorlopig van 

kracht. Informeer bij uw leerkracht indien u vragen hierover heeft. 

Nieuwe teamleden 

Dit schooljaar starten we met 5 nieuwe, bevoegde leerkrachten op de Droomspiegel: 

- Bianca Kraan, groepsleerkracht van groep 1-2B op woensdag, donderdag en vrijdag 

- Katinka Hoogeboom, groepsleerkracht van groep 4A op maandag, dinsdag en vrijdag 

- Femke Bisschop, groepsleerkracht van groep 5A op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 

- Dick van der Maal, groepsleerkracht van groep 6B op woensdag en vrijdag 

- Bianca Scherpenisse, groepsleerkracht van groep 7B van maandag tot en met vrijdag 

 

Heel veel plezier en succes en een warm welkom gewenst! 
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Jaarkalender 

Voor de zomervakantie heeft u de nieuwe jaarkalender ontvangen. Deze kunt u nog teruglezen op 

www.droomspiegel.nl  

In de jaarkalender staan belangrijke data vermeld. Een aantal activiteiten zijn nog niet toegevoegd en 

zullen later in het jaar worden toegevoegd. 

 

Digitale leeromgeving Mijn Onderwijsportaal 

De leerlingen van groep 5 t/m 8 zullen op korte termijn gaan werken met de digitale leeromgeving 

van MijnOnderwijsportaal. 

Iedere leerling krijgt een eigen inlogcode waarmee je binnen MijnOnderwijsportaal overal terecht 

kunt op een veilige manier.  

Een leerling hoeft niet steeds opnieuw in te loggen en meerdere wachtwoorden te onthouden.  

Binnen de omgeving kan een leerling aan de slag met de persoonlijke taken en bestanden. 

 
  
De omgeving bestaat uit 

• persoonlijke ‘Mijn Leeromgeving’ voor iedere leerling 
• groepspagina’s per groep  
• pagina’s per leerjaar 
• gepersonaliseerde toegang tot de educatieve software van Basispoort  

 

Startgesprekken 

Week 36 en week 37 staan in het teken van de startgesprekken. Deze zullen doorgang vinden op 

school met 1,5 meter afstand inachtneming. U kunt zich hiervoor inschrijven.  

Aanstaande dinsdag 18 augustus zal Parro worden opengezet voor ouders met meerdere kinderen 

op de Droomspiegel. 

Woensdag 19 augustus wordt Parro opengezet voor de andere ouders vanaf 15.00 uur. 

Op vrijdag 21 augustus om 15.00 uur wordt Parro gesloten. 

 

Deze gesprekken zijn niet inhoudelijk over de leerresultaten maar dit is een omgekeerd gesprek. Als 

ouder ben u in de gelegenheid om vragen te stellen of bijzondere informatie te delen aan de 

leerkracht(en). De leerlingen vanaf groep 3 zijn aanwezig om hun Identity Circle te bespreken. De 

leerlingen van groep 1-2 worden niet bij het startgesprek verwacht.  

 

http://www.droomspiegel.nl/
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Indien u de voorkeur geeft aan een gesprek via Teams (op afstand) kunt u zich ook inschrijven via 

Parro en dient u apart een mail te sturen naar de desbetreffende leerkracht(en).  

 

U bent niet verplicht om in te schrijven voor het startgesprek, alhoewel het wel wenselijk is voor 

een krachtige start van uw zoon of dochter voor het nieuwe schooljaar. 

 

CITO toetsen in september 

Elk schooljaar worden de Cito-toetsen in januari en juni bij de kinderen afgenomen. 
Het doel van deze toetsen is om de ontwikkeling te bekijken van de leerling, de groep en het 

leerjaar. 

Daarnaast wordt er gekeken naar wat het betekent voor het onderwijsaanbod in de groep 
om zo optimaal mogelijk te kunnen afstemmen op de leerling. 

 

Door de coronatijd en een periode van thuisonderwijs is besloten om de Cito-toetsen van 
juni te verplaatsen naar september van dit schooljaar. 

Cito biedt aan om de normering van deze E-toetsen aan te passen. 

De leerkrachten brengen hiermee de beginsituatie van de groep in kaart en zullen het 
onderwijsaanbod hier vervolgens op aanpassen. 

U zult later dit schooljaar over de resultaten van de toetsen worden geïnformeerd. 
 

informatiemarkt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op donderdag 27 augustus vindt de eerste informatiemarkt plaats op de Droomspiegel in plaats 

van de informatieavond.  

Op deze middag van 15.30 uur tot 17.30 uur kunt op locatie Marco Polo informatie inwinnen over 

het leerjaar van uw kind(eren).  

Er zijn kraampjes op het plein waar de teamleden, MR, OV, directie en interne begeleiders zichtbaar 

zijn om u te ontmoeten, nader kennis mee te maken en uw vragen zullen beantwoorden. 

 

U komt toch ook? 
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Nieuws vanuit het team 

Onze intern begeleider van de groepen  

1 tot en met 4, juf Anna Marije heeft voor de  

zomervakantie haar diploma behaald voor de verdiepende 

interne begeleiders opleiding; de IB Top opleiding. 

Van harte gefeliciteerd! 

 

Juf Marijke is getrouwd! 

Afgelopen woensdag, 12.08.2020, zijn wij getrouwd!  

Na maanden voorbereiden en een verplaatsing was  

het eindelijk zo ver. Wij hebben een fantastische dag  

gehad en enorm genoten! 

 

 
 

Uitbreiding onderwijsaanbod 

Dit schooljaar zullen de groepen 3 tot en met 8 gaan starten met de vernieuwde rekenmethode 

Wereld in Getallen. De teamleden zullen hiervoor scholing krijgen gedurende het schooljaar om alles 

uit de nieuwe aanpak te halen ten behoeve van de kwaliteit van het rekenonderwijs. De eerste 

studiedag over de nieuwste versie van Wereld in getallen en didactische rekenmodellen vond 

afgelopen dinsdag met succes plaats. Aanstaande maandag starten we met de nieuwe methode! 
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De Droomspiegel is een katholieke school. Ook zal er dit schooljaar worden gestart met de 

methode ‘Trefwoord’ om de levensbeschouwelijke identiteit van de school expliciet vorm te geven 

voor alle jaargroepen. Centraal in Trefwoord staat de leefwereld van de kinderen. Kinderen worden 

uitgedaagd om aan de hand van eigentijdse verhalen en Bijbelverhalen na te denken over 

levensbeschouwelijke thema’s. Tevens zal er voor de schoolbibliotheek Kinderbijbels worden 

aangeschaft. 

 

Wat betreft het aanbieden van een aanpak omtrent het sociaal emotioneel leren zit de school in de 

eindfase om tot een weloverwogen keuze te komen en tot implementatie over te gaan. Wij zullen u 

hierover in de nieuwsbrief informeren gedurende het schooljaar. 

 

Tot slot zal het zaakvakkenonderwijs (geschiedenis, natuur en aardrijkskunde) dit schooljaar onder 

de loep worden genomen. In de toekomst zal er een nieuwe weg worden ingeslagen. We houden u 

op de hoogte. 

 
Nieuwe leerlingen kunt u vanaf 2 jaar aanmelden.  
Neem contact op met de administratie via info@droomspiegel.nl 
De school is NIET aansprakelijk voor verlies, 
diefstal en of beschadigen van persoonlijke eigendommen. 
Heeft u deze nieuwsbrief niet via email ontvangen? Geef uw e-mailadres door via info@droomspiegel.nl  

mailto:info@droomspiegel.nl
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