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

Vrije dag

21 december

Start Kerstvakantie tot en met vrijdag 1 januari

4 januari

Start thuiswerkperiode tot en met vrijdag 15 januari (onder voorbehoud)

18 januari

School weer open (onder voorbehoud)

20 januari

Start Nationale voorleesdagen

29 januari

Afsluiting Nationale voorleesdagen
Nieuwsbrief januari

Sinterklaas
Op donderdag 3 december hebben wij een geslaagde Sinterklaasviering gehad! De Sint en twee
pieten kwamen langs en de Sint las voor uit het grote boek. De kinderen waren in de mogelijkheid
om in de klas iets voor te bereiden voor Sint.
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Kerstwens
De kerstmusical heeft uiteindelijk op dinsdag 15
december onder schooltijd plaatsgevonden. Op
deze laatste schooldag voor de kerstvakantie
mochten de kinderen met een foute kersttrui of
in pyjama naar school toe komen.
Groep 8 heeft een bijzonder mooie kerstmusical
neergezet, de kinderen hebben genoten!
Wij willen jullie in deze periode veel liefde,
gezondheid en geluk toewensen met het hele
gezin. Houd vol, houd moed en 1,5 meter
afstand. Wij denken aan jullie in deze moeilijke
tijd.
Team de Droomspiegel.
Tips voor in de vakantie en tijdens de thuiswerkperiode
Vanuit de schaapspoort:
Allereerst wensen we jullie sterkte in deze moeilijke tijden. We hopen dat jullie ondanks alles van
warme feestdagen mogen genieten en de vakantie een stukje rust mag brengen.
De tasjes actie van de Schaapspoort gaat gewoon door en er kunnen op zondag ook knutselwerkjes
gehaald worden bij de Schone Poort.
Opgeven voor de tasjes actie kan tot en met vrijdag via: https://forms.gle/qWGdpKf7uRa3Y7uy6
Ook de praatplaat is door kinderen thuis te bekijken
via: https://www.thinglink.com/scene/1383398011488436227
Met vriendelijke groeten,
Mark Zeldenrust
www.deschaapspoortalmere.nl
Website andere kerken:
www.deschonepoort.nl
www.deveiligehaven-almere.nl
Lezen tijdens lockdown
Corona-tijden, digitale tijden.
Hieronder lees je hoe wij ervoor zorgen dat je tijdens de lockdown met leesmateriaal op geschikt
niveau kan blijven werken. Ontdek ons lockdownmateriaal hieronder:
De bundel korte verhalen 'Naar de haaien' kan je gratis downloaden voor uw leerlingen/cursisten.
Bibliotheken dicht, biebdrive open
Hoewel wij in onze bibliotheken allemaal enorm ons best hebben gedaan om een zo veilig en prettig
mogelijke omgeving voor elkaar te creëren, moeten we de komende vijf weken, tot en met 19 januari
2021, helaas toch onze deuren weer sluiten. Wel starten we onze afhaalservice BiebDrive weer
op.
Verder kun je natuurlijk e-books lenen via de onlinebibliotheek.nl of een kijkje nemen in
onze virtuele bibliotheek waar je handige informatie en leuke online bezigheden voor jong én oud
terugvindt.
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Meer informatie vind je terug in onze veelgestelde vragen. Staat je vraag er niet tussen of wil je
gewoon even contact? Dat kan! Bel dan van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 uur en 16.30 uur
met 036-548 60 00, of stuur een e-mail naar info@denieuwebibliotheek.nl en volg vooral onze social
mediakanalen.
Vanuit de MR
Beste ouder(s)/ verzorger(s),
Onlangs is er een ouder gestopt als lid van de Medezeggenschapsraad (MR) van de Droomspiegel. Er
is daardoor een vacature ontstaan voor de MR (oudergeleding).
De MR is een door de wet ingesteld orgaan en heeft advies en/of instemmingsrecht in een groot
aantal beleidsmatige zaken van de school. Te denken valt aan begroting, formatie (HR), huisvesting en
veiligheid. De totale MR bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten. Deze samenstelling zorgt
ervoor dat de belangen van alle partijen op school goed en eerlijk zijn vertegenwoordigd.
De MR komt jaarlijks ongeveer 8 keer bijeen. De vergaderingen staan gepland op de dinsdagavond
van 18.30-20.30uur.
Wij zijn per direct op zoek naar een enthousiaste ouder die zich met veel energie en plezier wil
inzetten voor een goede gang van zaken op De Droomspiegel. Op dit moment zijn wij stappen aan
het zetten om de MR verder te professionaliseren. Daarmee is het een mooi moment om in te
stappen! Iemand met voorzitter ambities is een pré, geen must. Heb je zin om een positieve bijdrage
leveren aan het beleid op De Droomspiegel? reageer dan door een e-mail te sturen
naar MR@droomspiegel.nl.
Aanmelden kan tot en met woensdag 17 januari 2018
Wij vragen u om het volgende op te nemen in de mail:
-

Korte persoonsgegevens
Een korte motivatie, waarom is deelname aan
de MR echt iets voor u?
Een foto

Indien wij meerdere aanmeldingen ontvangen, zullen
er verkiezingen plaatsvinden op een nader te bepalen
tijdstip. Indien er verkiezingen plaatsvinden gebruiken wij
bovenstaande gegevens (foto, motivatie, voornaam) om uw
deelname bekend te maken binnen de school.
Voor eventuele vragen kunt u mailen
naar: mr@droomspiegel.nl
Wij zien alle enthousiaste reacties met plezier tegemoet!
Met hartelijke groeten, de Medezeggenschapsraad!
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.
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Cito afname
Op dit moment kunnen wij nog geen informatie geven over de Cito afname dat begin januari
ingepland stond. Wanneer wij hier meer duidelijkheid over hebben zullen wij u hierover informeren.
Voorleeswedstrijd winnares Mijke groep 8
Mijke uit groep 8b heeft de schoolfinale van de Nationale Voorleeswedstrijd gewonnen!
Gefeliciteerd! Zij gaat door naar de plaatselijke finale welke in januari/ februari zal plaatsvinden.
Datum schoolreisje bekend 2021
Bij de start van het schooljaar en het versturen van de jaarkalender was de datum van het
schoolreisje nog niet opgenomen. Deze datum is nu bekend. Het schoolreisje zal definitief op
woensdag 2 juni 2021 gaan plaatsvinden. Zet u het in de jaarkalender?

Daltonpijler zelfstandigheid
Elke 2 maanden staat er een pijler van Dalton centraal.
Zelfstandigheid is een belangrijke pijler voor ons Daltononderwijs. Zelfstandigheid komt in ons
onderwijs terug bij de volgende punten.
Sinds een paar weken is onze leerlingenraad van start gegaan. Uit elke groep uit de bovenbouw (5
t/m 8) is er één leerling gekozen. Deze leerling is de vertegenwoordiger van de klas. Bij de
vergaderingen van de leerlingenraad kan deze leerlingen zaken inbrengen, die zijn benoemd in de klas.
Zo willen wij realiseren, dat leerlingen inspraak kunnen hebben bij bepaalde zaken op school. Als
school horen wij tijdens de vergaderingen wat er onder de leerlingen leeft en wat hun gedachte is bij
een bepaald onderwerp. Om zo verschillende zaken aan te kunnen pakken.
In de groep komt zelfstandigheid terug bij onder andere het zelf kiezen van een werkplek. De
kinderen starten het schooljaar met een vaste werkplek bij de instructiemomenten. Tijdens het
zelfstandig werken wordt er dan soms al een andere plek gekozen om bijvoorbeeld samen te kunnen
werken of om ergens stil te kunnen werken. Verder in het schooljaar krijgen de kinderen meer
verantwoordelijkheid in de keuze van een werkplek. Hierbij letten ze op het maken van een
verstandige keuze voor zichzelf, zodat ze op een plek zitten waar ze goed kunnen (samen)werken.
Corona en vakantie
Gaat u in de kerstvakantie naar het buitenland? Dan verzoeken wij u om de school hierover te
informeren. Stuur een bericht naar administratie@droomspiegel.nl met het onderwerp ‘vakantie in
het buitenland’.
MR
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(Kerst)nieuws vanuit de OV

Nieuwsbrief OV
September 2020

Donderdag 3 december hebben wij de lieve goede Sint met zijn
Pieten op school verwelkomd. De kinderen hebben die dag
enorm genoten van het Sinterklaasfeest en lagen dubbel van het
lachen toen Pietje Puk in zijn tentje lag te snurken. De Sint heeft alle
klassen verblijdt met cadeautjes en strooigoed. Nadat de Sint weer
was vertrokken zijn we met enthousiaste ouders begonnen om de
school in feestelijk Kerstsfeer te brengen.
Helaas werd de planning in de war geschopt nadat de Minister
President met het nieuws kwam dat de scholen vrijwel direct dicht
moeten. De Kerstmusical in de avond van woensdag 16 december
werd daarom verplaatst naar dinsdag 15 december, (meteen ook de
laatste dag van dit schooljaar) waar onze kinderen in pyjama,
kersttrui of onesie naar school mochten komen.
Ondanks alle last minute wijzigingen hebben de kinderen toch
kunnen genieten van een geweldig stukje performance. Groep 8
heeft het heel erg leuk gedaan!!! De OV heeft kerstkoekjes
uitgedeeld die heerlijk opgesmuld werden. Voor het Kerstontbijt
was het helaas te kort dag om een alternatief programma in te vullen.
Omdat nog onbekend is hoelang de lockdown gaat duren is er al een
begin gemaakt door een aantal OV leden op locatie MP om de
kerstdecoratie op te ruimen.
Het opruimen welke gepland stond op 17 december is dan ook
komen te vervallen en er word nog gekeken naar momenten om de
rest op te ruimen. Het blijft echter de vraag of en met hoeveel
ouders we aanwezig mogen zijn in de school. Zodra we weten
wanneer dit weer mag en kan, zullen we een nieuwe oproep
plaatsen voor hulpouders.
Wij willen in ieder geval iedereen bedanken voor alle hulp en inzet!
Wij wensen iedereen namens de OV een hele fijne vakantie,
hele fijne kerstdagen en vooral een gelukkig maar bovenal een heel
gezond nieuwjaar. Laat 2021 een mooi jaar worden met leuke
activiteiten.
ov@droomspiegel.nl

Broertjes en zusjes kunnen worden ingeschreven vanaf de geboorte. U kunt hierover contact opnemen 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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