Nieuwsbrief november 2020
Nieuws rondom & vanuit ‘de Droomspiegel’
Agenda
1 december

MR vergadering 18.30 uur

3 december

Sinterklaasfeest
14.00 uur – 15.30 uur Versiermiddag Kerst

4 december

Studiedag: leerlingen vrij

7 december

Adventviering 1
Wendag leerlingen groep 1-2E

10 december

Informatiebijeenkomst nieuwe leerlingen
Wendag leerlingen groep 1-2E

11 december

Informatiebijeenkomst nieuwe leerlingen
Adventviering 2

14 december

Adventviering 3

15 december

Informatiebijeenkomst nieuwe leerlingen

16 december

Adventviering 4
Kerstviering

17 december

Nieuwsbrief december
Speelgoeddag groep en 1-2

18 december

Vrije dag

21 december

Start Kerstvakantie tot en met vrijdag 1 januari

Sinterklaas
Vandaag was het in de onderbouw (groepen 1 t/m 4) gezellig pieten- en speelgoeddag. Aanstaande
maandag (30 november) is er voor deze groepen ook een Sint voorstelling op locatie Marco Polo. In
deze week maken de kleuters in de klas de Sint- en pietenmutsen. De groepen 5 t/m 8 maken
surprises voor elkaar. Deze mogen dinsdag 1 december (verpakt in vuilniszak) mee naar school.

Donderdag 3 december vieren wij ‘echt’ Sinterklaas. Op deze dag zijn de kinderen
gewoon om
14.00 uur uit. Natuurlijk mogen de kinderen dan ook
verkleed
naar school komen. Op
vrijdag 4 december zijn de
kinderen vrij,
er is een studiedag.

1

Kerstviering
Ondanks alle maatregelen proberen we de kerstviering toch zo feestelijk mogelijk vorm te geven. De
adventvieringen vinden dit jaar in de eigen klas plaats. Er is dit jaar geen kerststal met kinderen uit
groep 1/2 of een kerstkoor. Er staat wel een kerststal in de hal. Daar staan dit jaar poppen in. Op de
dagen van de adventviering, wordt er bij binnenkomst muziek afgespeeld.
Woensdag 16 december is het (foute) kersttruien dag!
Overdag is er een kerstshow. Uit iedere klas wordt er een
act gekozen die optreden. In de avond is er in plaats van
een kerstdiner een kerstmusical. De OV verzorgt een
kleine traktatie. De musical wordt opgevoerd door de
groepen 8 op de locatie Marco Polo. De kinderen mogen
feestelijk aangekleed naar school komen. Voor de start- en
eindtijden krijgt u via Parro bericht.
Op donderdag 17 december is er een kerstontbijt. De
kinderen nemen hiervoor hun eigen ontbijt mee en mogen
in pyjama naar school toe komen. De OV verzorgt daarbij
het drinken voor het ontbijt. Om 12 uur is het tijd om te
gaan genieten van de kerstvakantie. Het is altijd leuk om
kerstkaarten te ontvangen, alleen vragen wij u uw kind de kaarten voor of na schooltijd uit te laten
delen. Dit vanwege teleurstellingen bij kinderen die er geen krijgen of deze niet kunnen geven.
Op vrijdag 18 december zijn de kinderen vrij.
De maandag na de vakantie toasten we op het nieuwe jaar met een drankje en een soesje van de OV!
Voorleeswedstrijd
De groepen 7 en 8 nemen ook dit schooljaar weer deel aan de Nationale Voorleeswedstrijd.
De afgelopen weken is de voorronde in de eigen klas gehouden, er zijn ook andere jaargroepen die
deelnemen voor de eer. Zij kunnen op deze manier alvast oefenen voor als zij zelf uiteindelijk in
groep 7 of 8 zitten.
Uit de voorronde in de klas is een klassenwinnaar gekomen, deze klassenwinnaars nemen het
volgende week tegen elkaar op in de finaleronde van de school. Per jaargroep komt er een jurylid
naar voren. Zij zullen samen met een teamlid de finaleronde beoordelen. De leerling die deze
schoolfinale ronde wint, kan door naar de regionale finale. Erg spannend dus! U wordt binnenkort via
Parro verder op de hoogte gebracht.
Lezen
Via de Bibliotheekservice voor Passend Lezen werden wij als school erop geattendeerd dat er een
mogelijkheid is om gratis lid te worden van www.superboek.nl
Voor aanmelden kan je op deze website naar 'lid
worden'. Via de website zijn ook boeken te
beluisteren. Passend lezen is bedoeld voor
kinderen die (meer) moeite hebben met lezen,
bijvoorbeeld door dyslexie.
Het is zeker een mooie kans om hiervan gebruik
te maken!
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Als ik later groot ben
Wij, van ‘Als ik later groot ben’, verzamelen zoals u ongetwijfeld weet, dromen van kinderen en
jongeren in Almere in onze rode brievenbus.
Omdat het door Corona moeilijk is om iedereen live te spreken, hebben we dit filmpje gemaakt
waarin we uitleggen maar vooral ook laten zien wat de brievenbus is, wat de brievenbus doet en hoe
kinderen (of hun ouders) en jongeren hun dromen kunnen delen.
De kinderen en jongeren kunnen heel gemakkelijk via de telefoon of digitaal via onze website, Facebook
en Instagram hun droom posten.
Mocht u nog vragen, opmerkingen of andere ideeën hebben dan horen we die ook heel graag.
Met hartelijke groet,
Andrea Moll-van der Pool
Coördinator Als ik later groot ben in Almere
Inschrijven broertjes/zusjes op school
Heeft u kind(eren) jonger dan 4 jaar die nog niet zijn ingeschreven op de Droomspiegel? Maak dit dan
kenbaar bij administratie@droomspiegel.nl.
Het is voor ons belangrijk tijdig te weten hoeveel leerlingen we mogen verwachten.
Opvoedkundig spreekuur
Om de week op maandag is Jeugdverpleegkundige Linda Klavers aanwezig op de locatie Marco Polo
voor een opvoedkundig spreekuur.
In de maand december is dat op maandag 14 december van 9.00-10.00 uur. De intern begeleider is
daarbij ook aanwezig. U kunt hiervoor een afspraak maken door een mail te sturen naar:
l.Klavers@jgzalmere.nl
Vanuit het Intern Talentenlab
Geschreven door: Sofia en Elif uit groep 7b
Talentenlab vinden wij:
• Interessant
• Grej of the day (elke week een raadsel
over een nieuw onderwerp). Wij krijgen
dit altijd als huiswerk mee naar huis.
• De vraag van de week vinden we leuk
omdat je van alles moet opzoeken over
een vraag wat een kind uit het
talentenlab heeft.
We doen allemaal projecten. Nu maken we een
stripverhaal. Maar dat doe je niet in één middag.
We besteden er veel tijd en aandacht aan.
We leren allemaal technieken bijvoorbeeld de SCHAVEN techniek. Hierbij leer je kritisch te kijken
naar je ontwerp en dit te veranderen op een creatieve manier.
Uiteindelijk moeten wij een eigen stripverhaal maken met een grap. We ontwerpen zelf de
personages, de verhaallijn, de tekst en de tekeningen.
We hebben veel plezier met elkaar en leren graag.
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Overplaatsing leerlingen groep 1/2E
Juf Sjoukje en juf Charlotte zijn samen met juf Petra (die langdurig afwezig is door ziekte) de
groepsleerkrachten van de leerlingen van groep 1/2E. Juf Sjoukje en juf Charlotte zijn op dit moment
ook afwezig door ziekte.
Samen met andere factoren zoals de bezuinigingen en het lerarentekort maakt dat wij genoodzaakt
zijn om groep 1/2E per 1 januari 2021 op te heffen. Op deze wijze verwachten wij meer stabiliteit te
kunnen bieden.
Als gevolg van deze keuze zullen juf Sjoukje en juf Wies (van groep 1/2F) in het nieuwe kalenderjaar
minder dagen werken op de Droomspiegel. Ook de aanstelling van juf Charlotte zal binnenkort
wijzigen, zij gaat in de toekomst op een andere school binnen de stichting werken. Juf Sjoukje zal na
de kerstvakantie werkzaam zijn in groep 1/2F.
Dit betekent dat de leerlingen van groep 1/2E na de kerstvakantie naar een andere groep binnen de
Droomspiegel zullen worden overgeplaatst. De ouders van deze leerlingen zijn deze week
geïnformeerd. Ook heeft de teamleider van de onderbouw, juf Joyce, telefonisch contact gehad om
deze ouders te informeren en een toelichting te geven.
Binnenkort volgen er 2 wendagen voor deze leerlingen om kennis te maken met de nieuwe
leerkracht(en) en klasgenootjes. We wensen deze leerlingen heel veel plezier in de nieuwe groep!
Sociaal Emotioneel Leren
De Droomspiegel wordt een Vreedzame school. Na een oriëntatieperiode zijn wij tot de keuze
gekomen voor de Vreedzame school. Dit schooljaar zal er een 2-jarig traject gestart worden die
ervoor zorgt de Vreedzame school
stevig neer te zetten op de
Droomspiegel.
De vreedzame school draagt bij aan
een positief sociaal klimaat en de
vorming van actieve en ‘betrokken’
burgers. U als ouders en wij als
leerkrachten hebben de taak om onze
kinderen voor te bereiden op een
maatschappij, die gecompliceerd is. Een
maatschappij waarin niet alleen lezen
en rekenen belangrijk zijn voor succes,
maar ook sociale vaardigheden. De
Vreedzame School wil de kinderen
hierop voorbereiden.
Met het programma van De Vreedzame
School leren de kinderen om op een
positieve manier met elkaar om te
gaan. De kinderen leren op
een democratische manier beslissingen
te nemen en een actieve bijdrage te
leveren aan de sfeer en de gang van
zaken in de groep en op school. Dit
bevordert niet alleen het plezier
waarmee uw kinderen naar school
gaan, maar zorgt ook voor een
werkklimaat waarin veel geleerd kan
worden.
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Wat leren de kinderen?
De volgende sociaalemotionele vaardigheden komen in het programma aan bod:
-Inzicht in het effect van je eigen gedrag op anderen.
-Inlevingsvermogen: jezelf kunnen en willen verplaatsen in anderen.
-Rekening houden met anderen; de ander serieus nemen.
-Herkennen van gevoelens.
-Omgaan met gevoelens.
-Controle over jezelf; een rem op storend gedrag.
De komende 2 jaar zullen wij als school, door middel van teamtrainingen, ons steeds verder
ontwikkelen als Vreedzame school. Binnen de school zal dit ook zichtbaar gaan worden.
Daltonpijler zelfstandigheid
Elke 2 maanden staat er een pijler van Dalton centraal. Voor de maanden september en oktober was
dit de pijler zelfstandigheid. Juf Amber heeft beschreven hoe dit in de dagelijkse praktijk wordt
vormgegeven:
Gangpassen
Per klas zijn er 4 gangpassen beschikbaar. Een gangpas houdt in dat je buiten de klas kan gaan
werken.
Bij ons op Bosrand hebben wij hiervoor de ruimte voor de klaslokalen. Groep 6,7 & 8 hebben hun
eigen ruimte en de groepen 3,4& 5 op Bosrand hebben ook hun eigen middenruimte.
Op Marco Polo kunnen de kinderen van de groepen 3 t/m 8 terecht in de middenruimte beneden, of
in het RT lokaal of het lokaal van het Intern Talentenlab.
Zonder gangpas kan je niet op de
gang werken. De gangpas moet
dan ook goed te zien zijn.
Met de gangpas werk je zelfstandig
met de 0-stem (stil) of fluisterend
met elkaar (de 3-stem).
We zorgen er met elkaar voor
dat de ruimtes netjes blijven.
Thanks kanjers van de bovenbouw
die goed kunnen laten zien hoe
het moet!
Juf Amber (leerkracht groep 8B)

Voor de maanden november en
december staat de pijler
verantwoordelijkheid centraal. Dit
komt onder andere tot uiting in
de leerlingenraad die is opgestart.
En een opbouw in het kiezen van
een zelfstandig werkplek. In de
volgende nieuwsbrief meer
informatie hierover.
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Scherm de baas
Op dinsdagavond 8 december organiseren wij vanuit Tactus een online ouderavond omtrent scherm
gebruik genaamd: ‘Scherm de Baas?!”
in samenwerking met helder Theater laten we herkenbare opvoed dillema’s naar voren komen en zal
de preventiewerker tips and trics geven aan het online publiek.

Wil je er ook bij zijn?
Geef je dan op
via www.tactus.nl/agenda of
via schermdebaas@tactus.nl
In de bijlage vindt u de
flyers/uitnodiging van Scherm
de baas?!
Met vriendelijke groet,
Kim Staats
Preventiewerker
Tactus Verslavingszorg
Preventie en behandeling Jeugd Flevoland
Randstad 22-183
1316 BM Almere
M 0610406730
E k.staats@tactus.nl
I www.tactus.nl
I www.drankendrugs.nl
MR
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Nieuws vanuit de OV

Nieuwsbrief OV
September 2020

(Sinterklaas)nieuws uit de OV
Zaterdag 14 november kwam Sinterklaas weer aan in Nederland, daarom hebben
we met hulp van een aantal enthousiaste ouders gelijk alles feestelijk versierd. De
kinderen waren enorm verrast toen zij op school kwamen.
Oh, kom er eens kijken..
Op woensdag 18 november mochten de kinderen hun schoen zetten
op school. Ook dit jaar zijn alle kinderen weer verwend met een
schoencadeau. Voor de jongste een staf met Smarties en de oudere
kinderen een lekkere chocoladeletter. Uiteraard is er een alternatief
voor de leerlingen met allergieën.

Pietendag
Vandaag was het Pietendag en mocht iedereen verkleed als Pietjes of
Sint naar school. Vanuit de OV trakteerden we op pepernoten om
alvast in de stemming te komen

“Dat is gek. In school staat er ineens een tent.
De ene dag hangt er kleding te drogen aan een
waslijntje en de volgende dag ligt er een bordje
met een chocoladeletter en half stukje brood..”
Vreemde
logee

Hulp gevraagd
Donderdag 3 december ruimen we
direct na schooltijd de Sint
versiering weer op. Welke ouders
willen ons hierbij helpen? Vele
handen maken licht werk!
In Parro kun je je binnenkort
aanmelden.

Pietje Puk
logeert stiekem
bij de
Droomspiegel en
lijkt het erg naar
zijn zin te
hebben!

Sinterklaasfeest
Donderdag 3 december is het Sinterklaasfeest. We gaan hier hoe dan
ook een geslaagd feest van maken. Of de Sint en Pieten op school
langs kunnen komen, weten we pas op het allerlaatste moment. De
kinderen krijgen in elk geval allemaal een cadeautje.
Alvast bedankt en namens de Oudervereniging een fijne pakjesavond!
Ov@droomspiegel.nl

Broertjes en zusjes kunnen worden ingeschreven vanaf de geboorte. U kunt hierover contact opnemen met Luz Elena Carerro via
administratie@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 administratie@droomspiegel.nl

7

