Nieuwsbrief september 2020
Nieuws rondom & vanuit ‘de Droomspiegel’
Agenda
28 september

Einde van de gouden weken

30 september

Start van de Kinderboekenweek

4 oktober

Dierendag

5 oktober

Dag van de leerkracht

6 oktober

MR vergadering 18.30 uur

9 oktober

Afsluiting kinderboekenweek

12 t/m 16 oktober

Herfstvakantie

19 oktober

Luizen pluizen (thuis)

30 oktober

Gezelschapsspelletje dag groep 1-2
Nieuwsbrief oktober

Kinderboekenweek
Woensdag 30 september start de Kinderboekenweek “Toen en nu”.
Hierbij hoort ook het liedje van Kinderen voor Kinderen “En toen?”. Wij gaan dit liedje in de klas
oefenen maar willen ook aan jullie vragen of jullie het liedje thuis willen oefenen, zodat jullie hem
dinsdag middag tijdens de opening lekker kunnen meezingen! Hieronder zie je de videoclip.
https://www.youtube.com/watch?v=e1X1D48H8uM
Mochten jullie thuis nog boeken hebben die over toen en nu gaan dan mag je die natuurlijk
meenemen naar school voor in de klas (natuurlijk wel eerst even vragen)!
Alvast bedankt namens de actiegroep Kinderboekenweek,
Joly, Monique N. en Liesbeth
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Lopend naar
Dag van de leerkracht
Op maandag 5 oktober vindt de dag van de leerkracht plaats. Een keer per jaar wordt deze dag
georganiseerd om de leerkrachten in het zonnetje te zetten!
Onze leerkrachten hebben een belangrijke
onderwijstaak te vervullen zodat uw kind(eren) het
beste uit zichzelf kunnen halen en met volle
vertrouwen de toekomst tegemoet gaan. Die taak
pakken ze meer dan serieus op. Onze leerkrachten
kenmerken zich door een enorme inzet,
betrokkenheid en warmte.
Indien het voor u mogelijk is, wilt u dan de leerkracht
van uw kind(eren) op maandag 5 oktober in het
zonnetje zetten? Dit kan met extra aandacht of een
klein presentje (bijvoorbeeld een zelfgemaakt
knutselwerkje van uw kind, een tekening of iets
lekkers).

Naar school gaan
Wij gaan weer naar school! Dit betekent dat het weer drukker wordt op straat en vooral met het
brengen en halen in de ochtend en de middag. Wij willen dat elk kind veilig naar school kan gaan en
weer veilig thuiskomt. Daarvoor zullen we met elkaar rekening dienen te houden en blijven we ook
een goede buur voor onze buurtbewoners.
Wij vragen het volgende aan u:
 Kom zoveel mogelijk lopend of fietsend naar
school.
 Het laatste gedeelte van de Willem
Barentszroute is een voetpad. Hier dient u af te
stappen en lopend verder te gaan. Zie foto:
 Komt u toch met de auto? Parkeer de auto dan
in een parkeervak.
 Blokkeer geen inritten en uitritten van
buurtbewoners.
 Sta niet stil met uw auto in een bocht.
 Kom op tijd. Vanaf 08.15 uur gaan de deuren
open.
Op deze wijze zorgen we voor een veilige situatie.
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Inspectiebezoek
Dinsdag 15 september heeft de inspectie van het onderwijs een bezoek gebracht aan de
Droomspiegel. Hieruit zijn geen risico’s naar voren gekomen.
Dat betekent dat we als school mooi aan het bouwen zijn met elkaar! We blijven ons elke dag met
100% inzet inspannen om het beste uit uw kinderen naar boven te kunnen halen.
Dit schooljaar ligt de hoofdfocus op de volgende thema’s:
 Aanbod: Sociaal Emotioneel Leren (SEL) & ICT
 Zicht op ontwikkeling: Bij de implementatie van de nieuwe rekenmethode Wereld in Getallen.
 Dalton
Op tijd voorbereid

Kinderen kunnen veel dingen tegelijk, werken
snel en zijn een sterk in multit asking. Ze onder houden veel online contact middels (social media)
apps en games. Soms lijkt het of ze 24/7 online
zijn. De druk voor online aanwezigheid speelt
hierbij een gr ote rol. Hoe waken we ervoor dat
ze niet meer zonder kunnen?
Jongeren vinden het lastig om hun grenzen aan
te voelen en aan te geven. Om jongeren meer
zelfcontrole te geven is er de module Op tijd voorbereid (OTV) voor het basisonderwijs ontwikkeld.
OTV geeft inzicht in hoe gamen en het gebruik
van sociale media onder deel kunnen zijn van
een gezonde l eefstijl.
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Actuele gegevens
Het is belangrijk dat actuele gegevens van adressen en telefoonnummers bij ons bekend zijn. Ook een
noodnummer (bijvoorbeeld van een familielid of buurvrouw) is nodig om snel te kunnen schakelen bij
ziekte.
Als er iets wijzigt in uw situatie dan kunt u dit doorgeven aan Luz Elena van de administratie:
administratie@droomspiegel.nl
Op tijd naar school komen
Als school vinden we het heel belangrijk dat leerlingen op tijd op school komen. Iedere dag is de
school vanaf 08.15 uur geopend. De leerlingen zitten om 08.25 uur in de klas zodat de lessen om
08.30 uur kunnen starten. De kinderen van groep 1-2 spelen bij droog weer het eerste moment van
de dag buiten op het plein. We spreken van te laat komen wanneer de leerling na 08.30 uur de
school in komt of op het plein is.
Het is voor de leerkracht fijn om te weten wie zij mogen verwelkomen. De afgelopen weken hebben
zij gemerkt dat er na 08.30 uur nog verschillende leerlingen de klas binnenkomen. Dit is zowel voor
de groep als voor uw kind geen prettige start van de schooldag. Uw kind mist hierdoor het
startmoment en de instructie.
De leerkracht dient elke keer bij te laat komen dit te noteren in het leerlingvolgsysteem. Te laat
komen valt dan ook onder ongeoorloofd verzuim. Wanneer uw kind meerdere malen te laat is zal de
directie met u contact opnemen. Indien daarna te laat komen nog steeds aan de orde is zal directie
contact opnemen met de leerplichtambtenaar. Een gesprek en eventueel een boete kan dan het
gevolg zijn.
Even voorstellen; jeugdverpleegkundige Linda Klavers
Mijn naam is Linda Klavers. Ik ben jeugdverpleegkundige voor
de Droomspiegel en voor een aantal andere basisscholen in Almere.
Ik werk voor Jeugdgezondheidszorg Almere (JGZ Almere), voorheen de GGD.
Wat doet een jeugdverpleegkundige?







Vragen beantwoorden over: opvoeden, opgroeien, gezondheid en ontwikkeling.
Kinderen en hun ouders, in groep 2 en groep 7 zien voor een gezondheidsonderzoek.
Samen met de intern begeleider en ouders meedenken over kinderen waar vragen of zorgen
over zijn.
Lessen verzorgen op school over bijvoorbeeld de puberteit.
Vaccinaties geven (niet op school).
Informatie geven over hoofdluis en hoe je ervan af kan komen.
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Alle kinderen in groep 2 en in groep 7 worden opgeroepen voor een gezondheidsonderzoek. De
onderzoeken zijn altijd een mooi moment om even stil te staan bij hoe het met je kind gaat.
We hebben hier een gesprek over en je kind wordt gewogen en gemeten. Bij groep 2 doe ik ook nog
een ogentest, een gehooronderzoek en kijk ik naar de motoriek. Natuurlijk kun je ook vragen stellen
over opvoeden of de gezondheid en ontwikkeling van je kind.
Sterk in de wijk
Sterk in de wijk is een samenwerking tussen de intern begeleider en de jeugdverpleegkundige. Samen
gaan we met ouders in gesprek die vragen of zorgen over hun kinderen hebben op het gebied van
opvoeden, ontwikkeling of anderszins. Het idee is dat de intern begeleider en jeugdverpleegkundige
met ouders mee gaan denken. Ieder vanuit hun eigen kennis en ervaring. Door de kennis van
onderwijs, ontwikkeling en leren in een gesprek samen te brengen met kennis over gezondheid,
opgroeien en opvoeding hopen wij een nog beter passend en liefst preventief aanbod te doen om je
kind en jullie als ouders te ondersteunen.
Heb je vragen of zorgen over je kind of gezin, dan kun je dit aangeven bij de intern begeleider en zij
kan een gesprek inplannen waarbij de intern begeleider, de ouders en de jeugdverpleegkundige
aanwezig zijn.
De interne begeleiders van onze school zijn Marieke Lavooij van de groepen 5 tot en met 8
(m.lavooij@droomspiegel.nl) en Anna Marije Szekeres van de groepen 1 tot en met 4
(a.szekeres@droomspiegel.nl). Marieke en Anna Marije zijn werkzaam op maandag, dinsdag en
donderdag.
28 sept van 13-14 uur
19 oktober van 13-14 uur
2 november 9 uur
16 nov 9 uur
30 november 9 uur
14 december 9 uur
Op deze data is Linda op school aanwezig. U als ouder mag ook contact met haar opnemen.
De gesprekken zullen plaatsvinden met Linda Klavers en met de desbetreffende IB-er.
Hartelijke groet, Linda Klavers
l.klavers@jgzalmere.nl
Telefoonnummer: 088-0029990
www.jgzalmere.nl
Intern Talentenlab
De afgelopen jaren heeft de gemeente Almere het mogelijk kunnen maken dat een paar leerlingen
per school binnen de gemeente naar het extern Talentenlab konden gaan.
Vorig schooljaar 2019-2020 is er op de Droomspiegel voor het eerst gestart met een intern
Talentenlab voor alleen leerlingen van onze school. Leerlingen van de groepen 5 tot en met 8 met
hun meer- en hoogbegaafde talenten werden uitgedaagd op verschillende leer- en denkterreinen.
Hierdoor konden er veel meer leerlingen aan deelnemen. Dit is een succes gebleken waardoor we
het intern Talentenlab ook dit schooljaar opnieuw kunnen realiseren!
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Na de herfstvakantie (als de gouden werken erop zitten) op dinsdag zal dit van start gaan met
meester Dick op locatie Marco Polo.
De leerlingen die hiervoor in aanmerking komen worden door de leerkracht besproken met de
intern begeleider en er zal een selectie worden gemaakt. Als er meerdere leerlingen in aanmerking
komen dan het aantal beschikbare plekken, dan gaan leerlingen die nog niet eerder hebben
deelgenomen voor.
Dit schooljaar is het opgesplitst in twee groepen en een dagdeel per groep.
Leerlingen van groep 5 en 6 (die deelnemen) starten elke dinsdag op locatie Marco Polo in het lokaal
van het intern Talentenlab. Leerlingen van de Bosrand wandelen voor de middag terug met meester
Dick.
Leerlingen van groep 7 en 8 (die deelnemen) van locatie Bosrand starten elke dinsdag op Bosrand en
wandelen voor de middag met meester Dick naar locatie Marco Polo vanwaar zij naar huis gaan.

Gaat uw kind deelnemen dit schooljaar aan het intern Talentenlab? Dan hoort u dat in de week voor
de herfstvakantie.
Verkiezingen GMR
De GMR zoekt nieuwe leden!
De GMR van SKO houdt jaarlijks verkiezingen voor een derde van zijn zetels, op basis van een
rooster van aftreden. In deze verkiezingen is een grote en belangrijke rol weggelegd voor de MR’n
van SKO. De MR’n zijn namelijk de partij die kandidaten kunnen werven, voordragen en uiteindelijk
kiezen. De GMR doet dan ook een groot beroep op jullie medewerking.
Dit jaar starten de verkiezingen op 15 september, met het verspreiden van deze brief inclusief een
promotiefilmpje voor kandidaatstelling voor de GMR.
De GMR stuurt hierbij een link (https://youtu.be/9oe3REh_GVU ) en een
QR-code voor de werving van kandidaten.
Bij interesse kunt u ook contact opnemen met de de voorzitter van de
GMR, Petra ter Voort – 06-21812747 of de ambtelijk secretaris, Marjon
Govers – 06-54356738).
Mede door het vertrek van GMR-leden, zijn er bij deze verkiezingen 4 vacatures te vergeven.
Een van de GMR-leden stelt zich herkiesbaar.
In het bijgaande formulier zien jullie welke vacatures er zijn in welk regio’s.
U heeft tot 5 oktober de tijd om dit kenbaar te maken via een mail aan m.govers@SKOVF.nl met
hierin:
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Naam school
Welke regio
Naam kandidaat
Ouder of Personeel
Telefoonnummer kandidaat
Mailadres kandidaat

Na 5 oktober wordt, uitgaande van meer kandidaten dan vacatures, nadere informatie gedeeld over
de verkiezingen. Mochten er evenveel of minder kandidaten zijn dan vacatures, volgt een bericht over
de benoeming van nieuwe leden in de GMR.
De GMR hoopt op succesvolle verkiezingen, zodat snel weer op volle kracht invulling gegeven kan
worden aan de belangrijke taak van medezeggenschap op stichtingsniveau.
Met vriendelijke groeten,
Namens de GMR SKO
Petra ter Voert, Voorzitter
Almere
Lelystad/Dronten
Veluwe
Veluwe

Almere
Almere
Almere
Lelystad/Dronten
Lelystad/Dronten
Lelystad/Dronten
Veluwe
Veluwe

vacature
vacature
vacature
vacature –
herkiesbaar Daan
Smit

Personeelsgeleding
Oudergeleding
Personeelsgeleding
Oudergeleding

Vice voorzitter/
Wolderweide

Raoul Wouters
Rudie v.d. Wal
Franca Rieteco
Marianne Turksema
Krishna Oosterink
Petra ter Voert
Loes Brouwer
Jeroen Langestraat

Oudergeleding
Oudergeleding
Personeelsgeleding
Personeelsgeleding
Personeelsgeleding
Oudergeleding
Personeelsgeleding
Oudergeleding

Droomspiegel
Zonnewiel
Laetare
Lispeltuut
Lispeltuut
Voorzitter/Kring
Wolderweide
Leonardo Elburg

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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