
1 
 

 
 
 
 
 

 
Nieuwsbrief augustus 2020 

Nieuws rondom & vanuit ‘de Droomspiegel’ 

 

Agenda 

 

Week 36 en 37 Week van de startgesprekken 

1 september  18.30 uur MR vergadering 

7 september Informatieochtend nieuwe ouders 

21 september Studiedag; alle leerlingen vrij 

25 september Speelgoeddag groepen 1-2 

25 september Nieuwsbrief september 

 

Informatiemarkt 

Op donderdag 27 augustus vond de eerste informatiemarkt op de Droomspiegel plaats. Op de markt 

die werd gehouden stonden alle teamleden voor u klaar van 15.30 uur tot 17.30 uur om nader met u 

kennis te kunnen maken en informatie over de leerjaren en schoolse zaken met u te kunnen delen. 

Ook was er ruimte om vragen te stellen aan de leerkrachten.  

Gelukkig bleef het droog en kijken we terug op een geslaagde middag! 

 

Esther Kraal, de moeder van Sam Stafford uit groep 1/2B heeft een coffeetruck waarmee zij op het 

plein stond om u en uw kind(eren) van een drankje en een kleine versnapering te voorzien.  

Bedankt daarvoor!  

Voor ons als school was het prettig om op deze wijze met u in contact te komen en de 

betrokkenheid tussen school en thuis te kunnen bevorderen. Hopelijk heeft u dat andersom ook zo 

mogen ervaren.   

 

Bedankt voor uw komst! 
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Startgesprekken 

Maandag starten de startgesprekken waarvoor u zich heeft kunnen inschrijven.  

Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen zijn deze gesprekken zijn niet inhoudelijk over de 

leerresultaten maar is dit een omgekeerd gesprek.  

 

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

leerkracht(en). De leerlingen vanaf groep 3 worden hierbij verwacht om hun identiteitscirkel te 

bespreken. De leerlingen van groep 1-2 worden niet bij het startgesprek verwacht. Zorg dat u op tijd 

aanwezig bent voor het gesprek.  

 

Daarnaast geldt dat u alleen de school in kunt komen voor het startgesprek als u deze vragen 

allemaal met nee kunt beantwoorden: 

 

De looproute voor het startgesprek: 

 

Op locatie MP geldt: 

- Naar binnen via de linkerdeur 

- Naar buiten via de rechterdeur 

 

Op locatie BR geldt: 

- Naar binnen via de linkerdeur 

- Naar buiten via de rechterdeur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gevonden voorwerpen 

Mist u spullen van uw 

kind(eren)?  

 

Aanstaande woensdag 2 

september in de ochtend 

zullen de spullen die zijn 

blijven liggen van de afgelopen 

tijd buiten worden uitgestald.  

Kijkt u bij het brengen van uw 

kind(eren) dan even of er iets 

van uw gezin bij ligt? De 

overige spullen worden 

daarna geschonken aan het 

goede doel.  
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Online training ‘leer te durven’! 

Kent u de 8-weekse online training ‘Leer te Durven!’ al?  

Deze training is bedoeld voor kinderen van 8 tot en met 13 jaar met angstklachten. De kinderen 

kunnen deze training gratis volgen dankzij subsidie van Stichting MIND/Fonds Psychische Gezondheid. 

Het is een training die de kinderen thuis achter hun computer kunnen doen. Elk deelnemend kind 

krijgt een persoonlijke begeleider toegewezen. 

 

De training is ontworpen door docente dr Ellin Simon (Open Universiteit) en prof. Susan Bögels 

(Universiteit van Amsterdam). Ellin is gepromoveerd op eenzelfde training, ontworpen voor groepen 

kinderen. Deze training ‘Leer te Durven!’ is inmiddels in gebruik bij psychologenpraktijken, 

preventiewerkers en wordt soms ook op scholen gegeven. 

 

De digitale training is hiervan afgeleid en ontworpen nadat bleek dat er meer kinderen met 

problematische angst rond blijven lopen dan aanvankelijk werd gedacht. Met deze online training 

hopen we meer kinderen te kunnen bereiken dus ook de kinderen die (nog) niet in aanmerking 

komen voor psychologische hulp of voor wie de drempel naar professionele hulp te hoog is.  

 

Er is een website voor meer informatie: 

https://leertedurven.ou.nl 

 

Gelijk opgeven kan ook: 

leertedurven@ou.nl 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Linda Klavers-Olijve 

Jeugdverpleegkundige JGZ 

 

Schoolfotograaf 

Een activiteit die nog niet was ingevuld op de schoolkalender was de schoolfotograaf. Dit schooljaar 

is er voor een andere fotograaf gekozen genaamd ‘sgoolfotografie’. Er zal een groepsfoto worden 

gemaakt en een portretfoto.  

 

De fotograaf zal komen op maandag 12 april en dinsdag 13 april.  

Schrijf de dagen alvast in uw agenda.  

Te zijner tijd ontvangt u hierover aanvullende informatie. 
 

 

 

Activiteitenladder 

In de bijlage die met deze nieuwsbrief wordt meegestuurd vindt u de activiteitenladder. Deze is 

bedoeld voor alle kinderen woonachtig in Almere Poort. De kinderen kunnen deelnemen aan 

verschillende activiteiten die worden georganiseerd in Poort. 

 

Communicatie bij ziekte en afwezigheid teamlid Droomspiegel 

Het zal u niet ontgaan zijn dat er momenteel veel media aandacht is voor de start van de scholen in 

Corona tijd. Veel scholen zijn en worden geconfronteerd met leerkrachten die thuis moeten blijven 

volgens de richtlijnen van het RIVM. In de eerste schoolweken zijn een aantal leerkrachten van de 

Droomspiegel om die reden gedwongen thuisgebleven.  
 

Bij afwezigheid door ziekte van een leerkracht krijgt u van ons bericht via de mail. Wanneer een 

leerkracht thuis moet blijven in verband met Corona gaan wij dit in het vervolg ook via de mail 

vermelden.  

In de mail leest u dan dat de afwezigheid van de leerkracht in verband staat met Corona of niet.  

https://leertedurven.ou.nl/
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Het lukt ons niet om voor alle absenties een invaller te vinden, wij zijn dan gedwongen om de 

kinderen vrij te geven.  

Wij proberen als school ook thuis de kinderen te voorzien van voldoende lesstof. 

Wij hopen op uw begrip wanneer wij gedwongen zijn om kinderen vrij te geven. 

Ivit 

Rookvrije schoolomgeving 

 
 
Per 1 augustus moeten alle schoolterreinen rookvrij zijn, ook van de Droomspiegel. 

 

Waarom rookvrij? 

Het rookvrij maken van de terreinen van onderwijsinstellingen gebeurt met een goede reden. Elke 

dag beginnen gemiddeld 75 jongeren onder de 18 jaar met dagelijks roken. Uit onderzoek blijkt dat 

hoe jonger men begint met roken, hoe groter de kans op verslaving is en hoe moeilijker het is om te 

stoppen met roken. Zien roken, doet roken en dat willen we voorkomen. We streven naar 

een rookvrije generatie in 2040. Samen maken we stoppen met roken makkelijker en beginnen 

moeilijker. 

  

We wensen u veel succes de komende tijd. 

  

Met vriendelijke groet, 

  

Paul Blokhuis 

Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

  

Vervoer naar school 

Wij merken dat veel kinderen op de fiets naar school komen en deze netjes in het rek plaatsen.  

Daar zijn wij erg blij en stimuleren we graag.  

 

Als kinderen met een ander vervoersmiddel naar school komen willen wij ook graag dat dit met een 

slot in de fietsenrekken wordt geplaatst, bijvoorbeeld steppen.  

 

Indien dit niet mogelijk is, dan vinden wij het geen geschikt middel om mee naar school te komen. 

Wij kunnen er als school helaas geen zorg voor dragen om deze eigendommen binnen in school te 

stallen. Er is simpelweg geen ruimte voor en dit heeft weer te maken met een stukje veiligheid.  

d l 
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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