Nieuwsbrief februari 2021
Nieuws rondom & vanuit ‘de Droomspiegel’
Agenda
22 t/m 26 februari

voorjaarsvakantie

1 maart

complimentendag

Week 10 en 11

portfoliogesprekken worden verplaatst naar week 14 en 15

9 maart

MR vergadering

12 maart

informatiebijeenkomst nieuwe ouders & leerlingen

23 maart

workshopronde deel 1

26 maart

informatiebijeenkomst nieuwe ouders & leerlingen
nieuwsbrief maart gaat uit

29 maart

Parro open voor ouders met meerdere kinderen op school om 08.00 uur

30 maart

Parro open voor ouders met een kind op school om 15.00 uur
Workshopronde deel 2

31 maart

Paasviering

1 april

Inschrijving oudergesprek in Parro gesloten om 15.00 uur

Contact met school
Eindelijk was het zover…! We mogen weer naar school!
U bent geïnformeerd middels brieven hoe we het onderwijs op dit moment, met alle maatregelen in
acht genomen, vormgeven.
We willen u er graag op attenderen dat:
• Als uw zoon of dochter ziek thuis is (geen Corona) om dan alléén naar school te bellen om
uw kind ziek te melden: 036 - 540 6060 voor locatie Marco Polo. 036 – 540 6061 voor
locatie Bosrand. Graag bellen tussen 08.00 uur en 08.30 uur in de ochtend. Gelieve niet te
mailen of Parro hiervoor in te zetten. De leerkrachten, administratie en/of directie zijn niet
altijd in de gelegenheid om de mail in de ochtend of laat in de avond te lezen. Zo voorkomen
we dat er wordt nagebeld.
• Als een gezinslid (bijvoorbeeld vader of moeder) Corona heeft dan dient u dit te melden bij
de administratie door een bericht te sturen naar administratie@droomspiegel.nl
• Als uw zoon of dochter die naar de Droomspiegel gaat Corona heeft, dan dient u dit direct
te melden (ook al is het weekend) bij de directeur. U stuurt dan een mail naar
m.ferwerda@droomspiegel.nl
• Als uw zoon of dochter in quarantaine zit, dan kunt u op dag 5 een negatieve testuitslag
overleggen door een bericht te sturen naar administratie@droomspiegel.nl
• Parro blijft gedurende deze periode open staan zodat u snel en gemakkelijk contact kunt
leggen met de leerkracht(en).
Op deze wijze kunnen wij als school alles goed vastleggen en snel handelen indien nodig.
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Schooltijden
De schooltijden die gelden tot nader bericht zijn:
• Voor de groepen 7 en 8 gaat de deur open om 08.00 uur. Om 08.15 uur start de les.
• Voor de groepen 1 tot en met 6 gaat de deur open om 08.15 uur. Om 08.30 uur start de les.
Subsidies
De afgelopen periode heeft de Droomspiegel 2 subsidies aangevraagd. Een daarvan is ingediend op
inzet van het programma van de ‘Vreedzame School’. Daarvan wachten we op een akkoord. Alle
teamleden worden al voor de zomervakantie hierin getraind. Ook in de zomervakantie zullen zij zich
hierin gaan ontwikkelen zodat we met de start van het nieuwe schooljaar krachtig kunnen starten
met het eerste thema.
De andere subsidie is gehonoreerd en daarvan wordt ingezet op:
• Aanschaf van leerlinglaptops
• Verbeteren van de WIFI op allebei de locaties voor een beter bereik en gebruik.
• De licentie voor Gynzy voortzetten
• Aanschaf rekenmaterialen
• Urenuitbreiding van de intern begeleiders (Anna Marije & Marieke) voor het opsporen van
hiaten en vertraging van leerlingen.
Wanneer er meer subsidies zijn gehonoreerd zullen we u hiervan op de hoogte stellen.
Doorstroomgroep
Vanaf 1 april zal er een
doorstroomgroep worden opgestart
tot de zomervakantie van 2021 voor
groep 2 leerlingen om hen een boost
te geven richting groep 3. Er wordt
gekeken naar wensen en haalbaarheid
hierin in verband met Corona hoe dit
zal worden vormgegeven.
De ouders van de leerlingen van groep
2 zullen in maart hierover meer
informatie ontvangen.
Workshops groepen 3 tot en met 8
Op dinsdag 23 maart staan de workshops op de jaarkalender. Dit zijn momenten gedurende het
schooljaar dat de leerlingen van groep 3 tot en met 8 kennismaken met verschillende activiteiten
waardoor zij nieuwe passies en hobby’s kunnen en mogen ontdekken.
Op dit moment kunnen we leerlingen van verschillende leerjaren niet mixen met elkaar waardoor
het kiezen van een workshop in een ander lokaal helaas (nog) niet kan doorgaan. Daarom zullen de
leerkrachten deze 3 middagen toch een workshop aanbieden voor de eigen groep in het eigen lokaal.
Adviesgesprekken groepen 8
De afgelopen twee weken zijn de eindadviesgesprekken in de groepen 8 gevoerd met de ouders en
de leerling. De komende weken hebben deze gezinnen de tijd om een definitieve keuze te maken
voor een school in het voortgezet onderwijs. We wensen al onze kanjers hierbij veel succes!
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Portfoliogesprekken
oudergesprekken van 6 tot en met 16 april
Na de voorjaarsvakantie zullen we gaan
starten met toetsen om de nieuwe
beginsuaties van de leerlingen in kaart te
brengen. Daarover gaan we graag met u in
gesprek. Mede daarom worden de
portfoliogesprekken verschoven en in een
andere vorm gevoerd. Omdat er geen
portfolio kan worden gepresenteerd zullen
het oudergesprekken zijn.
De oudergesprekken duren 10 a 15
minuten en gaan online via Teams. Het is
mogelijk om vanuit daar een
vervolggesprek in te plannen indien nodig.
Voor ouders van leerlingen met een OPP
(ontwikkelingsperspectief plan) wordt gevraagd om een dubbele tijd in te plannen (hiervoor kiest u
een moment waar een theekopje (pauzemoment) achteraan komt.
U kunt uw kind(eren) inschrijven via de uitnodiging door de groepsleerkracht(en) op Parro:
• Voor ouders met meerdere kinderen op de Droomspiegel vanaf maandag 29 maart om 08.00
uur.
• Voor ouders met één kind op de Droomspiegel vanaf dinsdag 30 maart om 15.00 uur.
• Parro wordt op donderdag 1 april om 15.00 uur gesloten.
Voor de leerlingen van de groepen 8 zijn deze gesprekken factultatief: vanuit de wens van de ouders
en/of de wens van de leerkracht(en).
Nieuws vanuit de OV

Het coronavirus zorgt voor grote onzekerheid en vraagt veel van iedereen. Helaas weten we niet
hoe dit schooljaar verloopt. Vanuit de oudervereniging zullen wij er alles aan doen om er voor de
kinderen toch een geweldig jaar van te maken.

Achter de schermen
We staan niet stil! Voor de meesten is het
waarschijnlijk niet zichtbaar, maar achter de schermen
werken we hard door aan de organisatie van Pasen, de
Koningsspelen en schoolreisje. Welke vorm dit krijgt is
nu nog onduidelijk en zal vlak voor de festiviteiten
bekend worden gemaakt. We bekijken de situatie per
week en zijn druk met het bedenken van alternatieven
waarin we rekening houden met verschillende
coronamaatregelen.
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Deel je ideeën
Heb je leuke en/of creatieve ideeën voor de vieringen op
school?
Wij horen ze graag! Je kunt ze mailen naar ov@droomspiegel.nl
Daltononderwijs, een kijkje in groep 7A

In groep 7a hebben we de leerlingen eigen taken gegeven. Iedere week is er een klassendienst
(leerlingen die helpen met het uitdelen van het benodigde materialen) en een gangdienst (leerling die
zorgt dat de jassen en tassen aan de kapstok hangen en dat de gang netjes is). Er is ook een
groendienst (leerling die zorgt voor de plantjes in de klas). En er is een kastendienst (leerling die
zorgt dat de kasten netjes zijn).
Er hangt in de klas een datamuur. De leerlingen hebben dan inzichtelijk wat hun scores zijn. Dat
wordt dan na elke toets bijgehouden.
De leerlingen hebben een eigen weektaak die ze zelf bijhouden. Ze kunnen zelf afvinken wat ze al
hebben gemaakt en zelf plannen wanneer ze nog iets moeten maken. En ze evalueren de week
zelfstandig.
Afscheid & welkom
Vandaag was het de laatste dag van juf Jolanda in groep 1-2. Juf
Jolanda heeft afscheid genomen van de school en de stichting
en gaat een nieuw onderwijsavontuur tegemoet.
Wij bedanken haar voor haar inzet en betrokkenheid naar de
kinderen en de school. Heel veel plezier gewenst!
Dit betekent een wissel van leerkracht in de groep. De ouders
en leerlingen zijn hiervan op de hoogte gesteld.
Na de voorjaarsvakantie heet groep 1/2C meester Floris
welkom. Hij zal samen met juf Wies (al werkzaam op de
Droomspiegel) tot de zomervakantie deze groep onder de
hoede nemen. Wij wensen meester Floris en juf Wies een hele
fijne tijd toe met de kinderen van groep 1-2C.

Trainingen voor kinderen van 8-12 jaar
Heb jij het gevoel dat de wereld op z’n kop staat? Gaan de dingen bij jou thuis anders?
Alles op z’n kop biedt trainingen voor voor kinderen van 8 t/m 12 jaar van ouders met psychische
problemen en/of een verslaving.
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Pasen
Helaas kunnen we Pasen dit jaar niet met de hele school vieren. We zullen nu vooral de verbinding
met elkaar zoeken in de eigen groep.
Het maken van de Palmpasen stok zal dit jaar op een andere manier worden ingevuld. Hierover
ontvangt u op een later tijdstip nog meer informatie.
Het Paasontbijt op woensdag 31 maart zal ook een andere invulling krijgen. Door de
coronamaatregelen is het niet mogelijk een ontbijtje voor elkaar maken. Dit jaar maakt iedere
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leerling voor zichzelf een ontbijtje wat in de eigen groep gezellig wordt opgegeten. Ook zullen we in
de klas aandacht besteden aan het Paasverhaal.
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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