Nieuwsbrief oktober 2020
Nieuws rondom & vanuit ‘de Droomspiegel’
Agenda
2 t/m 6 november

Voortgangsgesprekken

2 november

Informatiebijeenkomst nieuwe leerlingen

3 november

Workshopronde 1: ontdekken van nieuwe talenten
MR vergadering 18.30 uur

6 november

Knutselochtend: Sint Maarten komt te vervallen

10 november

Workshopronde 1: ontdekken van nieuwe talenten

11 november

Sint Maarten

14 november

Sint weer in het land

19 november

Informatiebijeenkomst nieuwe leerlingen

20 november

Informatiebijeenkomst nieuwe leerlingen

24 november

Workshopronde 1: ontdekken van nieuwe talenten

27 november

Speelgoeddag groepen 1-2
Nieuwsbrief november uit

Corona
De eerste maanden van het schooljaar zitten er al weer op. De tijd gaat snel, ook in deze bijzondere
tijd. Het is duidelijk anders dan we allemaal gewend zijn. Maar we zullen het ermee moeten doen.
Het schoolse leven voor de kinderen gaat gelukkig verder.
Op dit moment zijn er op de Droomspiegel tot op heden geen teamleden positief getest. Wel zijn
een aantal gezinnen in quarantaine waarnaar onze gedachten uitgaan. Als school blijven we zorgvuldig
en hanteren de maatregelen zoals deze zijn opgesteld door de RIVM. Bij twijfel kiezen wij als school
voor de veilige oplossing; dit betekent thuisblijven voor zowel de kinderen als het team.
Wij vinden het zeer jammer dat de voortgangsgesprekken en andere oudergesprekken via Teams of
telefonisch dienen te voeren. De feestdagen staan bijna voor de deur. We zullen gezien de
maatregelen en de urgentie vanuit de overheid zoeken naar een andere invulling van deze bijzondere
dagen. De oudervereniging is actief met de school aan het meedenken zodat we deze dagen niet in
stilte voorbij laten gaan.
Wij wensen iedereen veel sterkte in deze moeilijke tijd.
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Kinderboekenweek
Oktober stond in het teken van de Kinderboekenweek.
We zijn met z'n allen teruggereisd in de tijd want het
thema was dit jaar "En toen...".
Juf Monique N. op de Bosrand en juf Liesbeth op Marco
Polo gespeeld als heraut Maud, hebben de
Kinderboekenweek geopend.
Zij hebben als opdracht meegegeven aan alle groepen om
een klassenschild te maken. Deze hangen in de school.

De hele week hebben de leerkrachten en/of de
kinderen bij elkaar in de klas voorgelezen. Verder
is er in de klas ook nog aandacht besteed aan de
Kinderboekenweek.
We vonden het een erg leuk thema!
Blijven jullie thuis ook lezen?!

Voortgangsgesprekken
Vanaf maandag 2 november vinden de voortgangsgesprekken plaats. Dit keer via Teams of
telefonisch. U wordt uitgenodigd door de leerkracht(en). Indien de ontwikkeling (leren en sociaal
emotioneel) naar verwachting verloopt, dan hoort u niets. Wanneer u als ouder toch een gesprek
wilt met de leerkracht, stuur dan een email naar de leerkracht met uw verzoek.
De groepen 7 leerlingen zullen het pre-advies ontvangen.
In het voorjaar volgt het portfoliogesprek.
Welkomstcheck
Vanaf deze week hangt er op de deur bij de entree een QR-code. Deze is bedoeld voor alle ouders/
bezoekers van onze school. Gesprekken en bezoekjes op school worden zoveel mogelijk beperkt.
Als u een afspraak heeft op school dan wordt u gevraagd om deze code te scannen en de vragenlijst
in te vullen.
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Wij zijn verplicht om bij elk bezoek aan onze school een vragenlijst in te laten vullen over uw
gezondheid, dit i.v.m. de Covid-19 verspreiding.
Deze QR-code voldoet aan alle regelgeving omtrent privacy. De contactgegevens zijn enkel in te
zien wanneer deze door de GGD worden opgevraagd ten behoeve van bron- en contactonderzoek.
Daarnaast worden alle verzamelde gegevens na de wettelijke bewaartermijn automatisch uit de
database verwijderd.
Mocht u geen QR-code kunnen scannen dan staat er bij de administratie of directie een device waar
u ook de vragenlijst in kunt vullen.
Sint Maarten
Voor je het weet is het alweer 11 november en dus Sint Maarten! In deze coronatijd gaan wij hier
een andere vorm aan geven. Dit omdat langs de deuren gaan fysiek contact oproept en niet wenselijk
is.
Tijdens Sint Maarten vertellen wij het verhaal over deze heilige, die zijn eigen mantel deelt met de
armen. Dit jaar zullen wij op school geen lampion maken, maar een waxinelichtjeshouder. Om op
deze manier het licht door te geven en te denken aan iemand die het moeilijk heeft. We willen u
vragen om uw zoon en/of dochter tussen maandag 2 november en woensdag 4 november een
glazen potje mee naar school te geven zodat we deze kunnen versieren.
Namens de OV zult uw kind een waxinelichtje krijgen die in het potje kan samen met een gezonde
traktatie.
De optocht en de knutselochtend van Sint Maarten zal helaas dit jaar niet doorgaan.
Op deze wijze kunnen we ook dit jaar toch stilstaan bij de gedachten van Sint Maarten dat gaat over
sociale zorg, over heiligen die delen met de armen.

Workshops: Ontdekken van nieuwe talenten!
De workshops voor de groepen 3 tot en met 8 starten volgende week!
Als school vinden we het erg belangrijk dat onze leerlingen ook nieuwe talenten en passies kunnen
ontdekken. De komende periode zullen deze leerlingen bijvoorbeeld muziekinstrumenten en
sieraden maken van kosteloos materiaal. En bijvoorbeeld leren in perspectief te tekenen. Wij wensen
alle leerlingen heel veel plezier!
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Schoolbibliotheek
De laatste voorbereidingen worden getroffen en dan kan onze schoolbibliotheek open!
Ook zo benieuwd welke boeken wij op school in de kasten hebben staan? Ga dan naar
www.denieuwebibliotheek.nl . Klik vervolgens op EDUCATIE - primair onderwijs - zoek je eigen
school / schoolwise - de Droomspiegel.
De kinderen kunnen via deze site bekijken welk boek zij graag zouden willen lenen. Door te klikken
op snuffelen is het mogelijk om boeken te zoeken die aansluiten bij hun interesse. Ook is te zien
welke boeken erg populair zijn op de Droomspiegel en dus onder de toppers vallen.
Wij wensen de kinderen en de leerkrachten veel leesplezier toe!
Communicatie naar de leerkracht(en) in coronatijd
Als school merken wij dat het een uitdaging is om een boodschap aan de leerkracht door te geven of
bijzonderheden te delen. We zien daardoor een toename aan mailberichten vanuit u naar de
leerkracht(en). Hoe graag zij dit ook willen zijn zij niet altijd in de gelegenheid om voor schooltijd of
aan het einde van de dag de mailbox te kunnen openen. Daardoor kan er informatie die u met de
leerkracht wil delen worden gemist. Mochten er bijzonderheden, gebeurtenissen omtrent uw
kind(eren) zijn of vragen, dan graag telefonisch contact opnemen. U kunt erop vertrouwen dat de
leerkracht u ook telefonisch zal benaderen bij bijzonderheden die zich hebben afgespeeld op school
met uw zoon of dochter.
Op deze wijze kunnen we de lijntjes kort houden en sneller handelen.
Werkboekjes
De werkboekjes en schriften worden voortaan meegegeven naar huis. Dit betekent dat niet altijd
volle boekjes en schriften worden meegegeven en dat niet altijd alles is gezien en/of verbeterd.
De leerkrachten observeren met veel zorg in de klas. Soms betekent dit dat zij het werk tussendoor
nakijken en een leerling het direct kan verbeteren, soms kijken zij na schooltijd na. Het komt ook
voor dat ze werk samendoen en er niet wordt nagekeken of dat er klassikaal wordt nagekeken of
nabesproken. Omdat de leerkrachten tijdens het werken rondes lopen signaleren zij vroegtijdig wie
er extra instructie nodig heeft.
Het kan zijn dat uw zoon of dochter niet alle opdrachten heeft gemaakt. Bijvoorbeeld bij rekenen
kiezen zij voor steropdrachten die passen bij het doel dat zij aan het leren zijn. Daardoor worden er
ook opdrachten overgeslagen.
Intern Talentenlab is gestart!
Meester Dick is na de herfstvakantie gestart met leerlingen uit groep 5 tot en met 8 in het intern
talentenlab.
Het maken van een stripverhaal staat de komende weken centraal. Gezichtsuitdrukkingen,
achtergrondinformatie en denkbeelden spelen hierin een rol.
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Nieuws vanuit het team
John, de vrijwilliger die al jaren verbonden was aan de
Droomspiegel neemt afscheid.
Hij deed de afgelopen jaren klusjes in- en rondom de
school en zette zich met volle enthousiasme in.
Hij heeft een ziekteperiode achter de rug en is daarvan
nog aan het herstellen. Hij gaat zich daarna richten op
andere dingen.
In een rustigere periode zal hij nog eens langskomen op
school.
Wij bedanken hem voor alle jaren en zijn goede inzet
voor al onze leerlingen, het team en de school!

Start in de klas groepen 1-2
De leerlingen van de groepen 1 en 2 zullen vanaf maandag 9
november bij het naar school komen in de ochtend de dag
starten in de groep in plaats van eerst buiten spelen.
Het buitenspeelmoment bij het naar school komen komt
hiermee te vervallen.
In verband met de weersomstandigheden van de herfst en
het kouder worden zal het afscheidsmoment bij de poort
blijven waarna uw zoon of dochter daarna dus zelfstandig
naar binnen gaat naar de groep.
Er zullen teamleden buiten op het plein overzicht houden
zodat alle leerlingen veilig in de groep aankomen.

Daltonpijler zelfstandigheid
De komende periode zal de Droomspiegel het Daltononderwijs nog meer zichtbaar maken in de
school. Dit doen wij door iedere periode een Daltonprincipie centraal te stellen. In de nieuwsbrieven
wordt u meegenomen in activiteiten die daarbij passen.
De komende periode zullen de leerlingen van de Droomspiegel door middel van gangpassen gebruik
kunnen maken van werkplekken die buiten de klaslokalen om gecreëerd zijn. Alle leerlingen krijgen
van de leerkracht handvatten om tijdens het zelfstandig werken op de gang te werken aan de
opdrachten. Dit kan individueel, maar ook in twee -tallen of in een klein groepje. De Droomspiegel
werkte al met de gangpassen, maar zal het werken op de gang nog meer terug laten komen.
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Leerlingenraad
Droomspiegel krijgt een leerlingenraad.
Het is het zover, de installatie van een leerlingenraad op de Droomspiegel.
Wij hopen met de leerlingenraad de kinderen een stem te geven in de school. We willen de
leerlingen actief betrekken bij activiteiten en beleid binnen de school.
In de eerste week van november gaan de kinderen van groep vijf tot en met acht een
vertegenwoordiger kiezen. Elke klas zal dit op een zorgvuldige manier doen. Vrijdag 6 november
komen de vertegenwoordigers voor het eerst bij elkaar. De bedoeling is dat we in de tweede week
van november de eerste echte vergadering organiseren. We hopen dat de leerlingenraad snel een
vaste plek krijgt binnen de school en dat alle kinderen de vertegenwoordigers weten te vinden.
De leerlingenraad krijgt ook een vaste column in de nieuwsbrief, op deze wijze kunt u als ouder
volgen wat de leerlingenraad organiseert.
Wij wensen de leerlingenraad veel succes.

de MR
Nieuws vanuit de OV
Ondanks de roerige tijden, hebben we de laatste weken weer geprobeerd om onze OV activiteiten
op te starten.
27 september j.l. heeft de ALV ( Algemene Leden Vergadering) plaatsgevonden, hier is de
jaarrekening van 2019-2020 gepresenteerd en toegelicht.
Ook hebben we het budget van dit schooljaar bepaald en besproken.
Hieruit kwam naar voren dat we eenmalig de Ouderbijdrage verlagen naar 50 euro, zoals we al eerder
hebben toegelicht.
Binnen korte termijn zal de jaarrekening op de site van De Droomspiegel beschikbaar zijn, ter inzage.
Nieuws van de commissies
Inmiddels zijn we al begonnen met de opstart van de commissies Sint Maarten, Sinterklaas en Kerst.
Voor alle commissies zijn we in gesprek met de directie om binnen de geldende Corona maatregelen
activiteiten te organiseren. We houden de richtlijnen in de gaten en proberen zoveel mogelijk
activiteiten door te laten gaan, desnoods in aangepaste vorm.
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Sint Maarten: 11 november is het Sint Maarten, omdat er dit jaar geen lampionnentocht gelopen kan
worden, doneren we het lichtje om in deze moeilijke tijden iemand letterlijk wat licht te geven.
Natuurlijk krijgen alle kinderen weer een lekker mandarijntje.
Sinterklaas: Hoewel het nog even duurt voor Sint weer in het land is, zijn de voorbereidingen in volle
gang. Op vrijdag 13 november worden beide locaties versierd om Sint welkom te heten. Zoals u
waarschijnlijk al heeft gezien, kunt u zich via Parro aanmelden om te helpen versieren. We vragen u
om zich aan te melden, zodat we zeker weten dat we voldoende hulp hebben en om ervoor te zorgen
dat we ons aan de Corona richtlijnen kunnen houden binnen het gebouw.
Belangrijke data
13 november vanaf 14.00 versieren school Sinterklaas
27 november Pietendag
Oh ja, nog even dit…
Deze activiteietenkunnen we niet zonder uw bijdrage organiseren, denkt u ook ook nog aan de
ouderbijdrage?
Alvast bedankt en blijf gezond,
De Oudervereniging
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
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