
1 
 

 
 
 
 
 

 
Nieuwsbrief januari 2021 

Nieuws rondom & vanuit ‘de Droomspiegel’ 

 

Agenda 

 

8 t/m 19 februari Week van de adviesgesprekken groepen 8 

12 februari Carnavalsfeest (onder voorbehoud) 

14 februari Valentijnsdag 

18 februari Informatiebijeenkomst nieuwe ouders & leerlingen 

19 februari Informatiebijeenkomst nieuwe ouders & leerlingen 

19 februari Speelgoeddag groepen 1-2 (onder voorbehoud) 

22 t/m 26 februari Voorjaarsvakantie  

 

Trots! 

De leerlingen zijn bijna 4 weken thuis en 

moeten dagelijks worden geholpen door hun 

ouders bij hun huiswerk. En dat terwijl het 

eigen werk van de ouders ook nog door 

gaat. 

  

Het team van de droomspiegel bedankt de 

ouders van onze school voor de grote inzet 

tijdens het thuisonderwijs en voor de 

prettige samenwerking in deze bijzondere 

tijd. Wij zijn zo trots op de hardwerkende 

kinderen en de begeleiding van hun ouders.  

  

Lieve ouders, bedankt!  

 

Nieuws vanuit de MR 

In de nieuwsbrief van december hadden we een advertentie voor een nieuw MR lid geplaatst. 

Hierop hebben 2 ouders enthousiast gereageerd. Inmiddels hebben we 2 plaatsen vacant en kunnen 

deze ouders zonder verkiezing toetreden tot de MR. 

 

Bij de oudergeleding heeft Mariza Bosch aangegeven dat zij de MR verlaat. 

Ondertussen heeft er ook in de teamgeleding een wisseling plaatsgevonden. Linda van Eijkelenborg 

heeft de MR verlaten en Daisy Ringma heeft haar plaats ingenomen. 

 

De nieuwe ouders zullen wij in onze vergadering van 9 maart verwelkomen, waarna zij zich in de 

volgende Nieuwsbrief zullen voorstellen. 
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Wij willen Linda en Mariza, alsook de reeds teruggetreden Raoul Wouters, voorzitter van de MR, 

hartelijk bedanken voor hun werk en inzet voor de MR wat ten goede komt aan de school en de 

kinderen. 

 

Een vriendelijke groet, 

De MR 

 

Carnaval 

 
Over twee weken staat er op de planning om Carnaval te vieren. Maar vanwege de lockdown en de 

corona maatregelen zal dit er dit jaar iets anders uit gaan zien. Hoe dit eruit zal zien weten wij nog 

niet precies. Dat ligt eraan vanaf wanneer de scholen weer open zullen gaan. 

• Als de scholen opengaan in de week van 8 februari dan verplaatsen wij Carnaval naar de 

laatste schooldag van het jaar (9 juli). Dit vieren we dan in combinatie met verjaardagendag. 

• Blijven de scholen dicht, dan zullen we Carnaval online vieren. Dit zullen we dan doen op 

vrijdag 19 februari, zodat iedereen voldoende voorbereidingstijd heeft. 

Wij zullen u spoedig op de hoogte brengen en hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Dalton in groep 1-2 

In onze groep (1/2a) werken wij via de vijf daltonpijlers. Wij vertellen u graag hoe de daltonpijlers bij 

ons in de groep zichtbaar zijn. 

 

1. Vrijheid in verbondenheid: 

Een mooi voorbeeld van deze pijler is het kiesbord dat wij gebruiken. We maken gebruik van een 

digitaal systeem (digikeuzebord) waarin een beperkt aantal activiteiten per keer aangeboden worden. 

De kinderen zijn tijdens het basisplein (speelmoment) vrij om te 

kiezen waarmee zij willen spelen. Wel zitten er afspraken 

verbonden aan dit bord. Het bord registreert bijvoorbeeld hoe 

vaak een kind kiest voor een activiteit. Bij een activiteit dat al 

eerder gekozen is, krijgt een kind bijvoorbeeld de volgende dag 

een stip achter zijn/haar naam. Het is bij ons in de klas niet de 

bedoeling dat er de hele week voor dezelfde activiteit gekozen 

wordt. Daarom hanteren wij de afspraak: op maandag en 

dinsdag kies je een activiteit zonder stip. Op woensdag en 

donderdag mag je kiezen voor een activiteit waarbij je één stip 

hebt en op vrijdag mag je kiezen voor een activiteit met twee 



 

3 
 

stippen. Dan zijn ze dus voor de 3e keer met een bepaalde activiteit bezig.  

De kinderen hebben vrijheid in de activiteiten waar zij voor kiezen, maar dienen zich wel daarbij aan 

de afspraken te houden. Zij leren hiermee om doordachte keuzes te maken. 

 
foto: planning ontwikkelplein (elke kleur staat 

voor een bepaalde dag) 

 

 

2. Zelfstandigheid 

Wij stimuleren in de klas om altijd alles eerst 

zelf te proberen voordat je hulp vraagt aan je 

maatje of de leerkracht. ‘Van proberen kan je 

leren’ is ons motto. 

 

3. Samenwerken  

Bij ons in de groep hebben alle kinderen een maatje. Een maatje is een kind uit de groep die je altijd 

om hulp kan vragen. Wanneer het bijvoorbeeld niet lukt om een jas dicht te ritsen, mogen de 

kinderen dit altijd eerst aan hun maatje vragen voordat zij hulp vragen aan de juf. De maatjes staan 

ook samen in de rij wanneer we naar buiten gaan en zijn samen, eens in de (ongeveer) twee weken, 

helpend handje. 

Tijdens het ontwikkelplein werken de kinderen ook samen. Het ontwikkelplein is 20 minuten op een 

dag waarbij de kinderen werken aan hun ‘weektaak’. Zij werken hierbij altijd samen met één vaste 

klasgenoot 

 

4. Effectiviteit en verantwoordelijkheid 

Samen zijn wij verantwoordelijk voor elkaar, de klas en de materialen in de klas. Samen zorgen wij 

ervoor dat wij een leuke dag hebben met elkaar door, aan het begin van het schooljaar, samen 

groepsafspraken op te stellen. Deze hangen wij het hele jaar met een foto aan de deur zodat wij elke 

dag ons aan de gemaakte afspraken kunnen houden. 

Ook zijn wij verantwoordelijk voor de klas en de materialen in de klas. Als wij ergens mee gespeeld 

of gewerkt hebben, ruimen wij dat altijd weer netjes en compleet op, op de plek waar wij dat ook 

gepakt hebben. Alles heeft een vaste plek in de groep zodat we altijd weer weten waar het naar terug 

moet. Zo blijft alles ook netjes. 

Daarnaast hebben de kinderen van groep twee ook een taak in de klas (zie foto hierboven). Hierbij 

kan je denken aan: de prullenbak pakken en opruimen bij eet- en drinkmomenten, vegen wanneer wij 

gegeten hebben, controleren of de kasten netjes zijn bij het opruimen en de kapstok controleren of 

alle jassen, tassen etc. netjes in de luizenzakken zitten. 

Zo zijn wij samen verantwoordelijk voor een mooie dag en kunnen wij genieten met elkaar. 
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5. Reflectie  

Gedurende de dag gebeurt er veel. Wij leren door situaties te reflecteren met elkaar. Dat kan erg 

variëren van een doel van een les reflecteren zodra de les voorbij is of een gemaakt werkje (inhoud, 

proces en eindresultaat), tot het reflecteren van ruzies om het daarna ook weer met elkaar op te 

lossen. 

 
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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