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Nieuwsbrief maart 2021 

Nieuws rondom & vanuit ‘de Droomspiegel’ 

 

Agenda 

 

28 maart Zomertijd gaat in 

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 

Witte donderdag 

Studiedag: Alle leerlingen vrij 

2 april  Goede vrijdag: Vrije dag 

5 april Tweede Paasdag: Vrije dag 

6 april Workshopronde 3 

Start doorstroomgroep  

5 t/m 12 april Week van de oudergesprekken via Teams 

9 april  Informatiebijeenkomst nieuwe ouders & leerlingen 

12 & 13 april Schoolfotograaf 

13 april MR vergadering 

20 & 21 april Eindtoets groepen 8 

22 april Informatiebijeenkomst nieuwe ouders & leerlingen 

23 april Koningsspelen 

26 april Studiedag: Alle leerlingen vrij  

27 april Koningsdag: Alle leerlingen vrij 

30 april Speelgoeddag groepen 1-2 

Nieuwsbrief april 

 

Flexibiliteit 

De afgelopen weken blijft de Coronaperiode ons op de proef stellen. Leerkrachten afwezig, 

leerlingen ziek, groepen in quarantaine, groepen door afwezigheid van de leerkrachten thuis. Soms 

een bericht van ons naar u, later op de dag of in de avond. Het vraagt nogal wat van u als ouder!  

 

Op dat moment schakelt u uw achterwacht in of regelt u iets anders voor uw kind(eren). Het blijft 

een bijzondere tijd waarin er veel van uw veerkracht en flexibiliteit wordt gevraagd.  

 

Bedankt hiervoor! 
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Contact met school  

Hierbij nogmaals de contacten op een rij: 

• 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.  

 

Even voorstellen: Voorzitter van de MR 

Met veel enthousiasme las ik het bericht dat er een plekje vrij was gekomen in de MR. Ik kijk al lange 

tijd uit naar een mogelijkheid om een steentje bij te dragen aan de school waar mijn 2 kinderen een 

groot deel van hun tijd, althans voor Covid-19, doorbrengen. Aiden van 5 in groep 2 en Noë van 4 in 

groep 1. 

De eerste 9 jaar van mijn carrière ben ik werkzaam geweest voor een uitvoeringsorganisatie van een 

pensioenfonds. 3 jaar daarvan ben ik vertegenwoordigd geweest in de Ondernemingsraad en heb 

daar veel van opgestoken. Niet alleen op inhoudelijk beleidsmatig vlak en communicatie op 

directieniveau, maar ook wat voor stem je als medewerkers kan hebben in een grote organisatie en 

wat het belang daarvan is. Ruim 2 jaar ben ik nu zelfstandig ondernemer en werk ik als freelance 

projectmanager voor de overheid op de onderwerpen Privacy en Informatiebeveiliging. 

Naast een diepgewortelde passie voor Basketbal, doe ik thuis (nu iets minder fanatiek dan een aantal 

maanden geleden) aan fitness/crossfit. Daarnaast ben ik een groot liefhebber van Hiphop en R&B en 

volg ik graag de actualiteiten rondom Pensioenen en lees ik veel over fitness en voeding. 

Maar het grootste belang is het beste voor mijn kinderen, zoals elke ouder 

dit wilt. Mijn expertise, enthousiasme en toewijding komt in deze functie 

tot zijn recht. Het belangrijkste is dat ik dit kan doen voor en namens 

andere ouders. 

 

Als nieuwe voorzitter van de Medezeggenschapsraad zal ik mijn uiterste 

best doen om de stem van de ouders te vertegenwoordigen. Transparantie 

en gelijke behandeling zijn hierbij mijn belangrijkste speerpunten. Spreek 

me gerust aan als je vragen of ideeën over het beleid hebt of stuur een 

mail naar MR@droomspiegel.nl.   

 
Met vriendelijke groet, 

 

Daan Knibbe 

 
 

 

 

mailto:administratie@droomspiegel.nl
mailto:m.ferwerda@droomspiegel.nl
mailto:administratie@droomspiegel.nl
mailto:MR@droomspiegel.nl
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Nieuws vanuit de OV 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws uit de OV 

 

 
 

 

 

 

 
Een vrolijk Pasen 

De lente is begonnen en we kijken alweer uit naar Pasen. Dit jaar 

in een iets ander jasje dan de kinderen gewend zijn. De voorgaande jaren 

deelde de OV altijd de broodhaantjes uit voor op de palmpaasstok of  

paastak. Hoewel de symboliek van het broodhaantje heel mooi aansluit bij  

De Droomspiegel als Katholieke basisschool, kwam er veel feedback vanuit 

ouders dat de haantjes niet werden gegeten.  

 

Om verspilling tegen te gaan en omdat er dit jaar geen palmpaasstok 

versierd kan worden met de kinderen, hebben we besloten als  

alternatief een traktatie aan te bieden. Dit doen we in de vorm van een  

pakje appelsap met een vrolijk paaskoekje erbij. Zo krijgen ze toch een  

kleine verrassing in een tijd waarin niet veel kan en mag. Ook hebben we de 

school versierd en staan er in alle klassen plus de middenruimtes paastakken. 

 

Vacature OV 

Ben je een echte partyplanner en vind je het leuk om samen met ons dit  

soort feestdagen onvergetelijk te maken voor de kinderen? Wij zoeken nog 

actieve leden voor de oudervereniging (OV)! Iedere ouder kan zich  

aanmelden voor het bestuur van de OV. 

Welke taken ga je vervullen? 

• Meehelpen met organiseren van activiteiten zoals Sinterklaas, Kerst of 

schoolreisje 

• Tijdens de activiteiten ben je aanwezig als hulpouder 

• Bepaal zelf bij hoeveel activiteiten je wilt helpen en op welke manier 

• 8x per jaar 1,5 uur vergaderen op school (woensdagavond) 

Stuur vrijblijvend een mail met je gegevens naar: 

ov@droomspiegel.nl   

Je zit nog nergens aan vast. We nemen eerst contact met je op om je meer 

informatie te geven en kennis te maken. Kunnen we op je rekenen?  

 

Ook namens de kinderen, bedankt! 

De oudervereniging 

 
 

 

mailto:ov@droomspiegel.nl
https://www.droomspiegel.nl/home/de-droomspiegel/team/oudervereniging/
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Bericht vanuit de Schaapspoort 

Met Kerst mocht de Schaapspoort veel kinderen in Poort verblijden met een kersttasje. De kinderen 

mogen opnieuw een gratis (paas)tasje aanvragen.  

 

Op zaterdag 3 april gaat de Schaapspoort ze uitdelen. In de link hieronder kunt u het 

aanvraagformulier vinden. https://forms.gle/2eLqk6XF8jYdqyjT6  

 

Daltononderwijs, een kijkje in groep 4 

 
Vrijheid is een Daltonprincipe. Maar laten we de kinderen dan helemaal vrij in wat ze mogen doen? 

Nee, dat zou helemaal uit de hand lopen. Daarvoor zetten wij de weektaak in. Zij kruisen zelf aan 

wanneer ze het werk denken te gaan maken. In groep 4 zijn de taken gericht op een reken-, en 

spellingsopdracht. Einde van de week wordt de weektaak geëvalueerd. Is het gelukt om je taken af te 

ronden? Indien het niet is gelukt gaan we met de leerling na wat de reden hiervan is en geven wij 

feedback/tips. 

 

Op de weektaak staan ook keuze opdrachten. Zijn ze klaar met het werk dan kunnen ze op de 

weektaak zien waar zij uit mogen kiezen. Dit kan een educatief spel zijn of bijvoorbeeld op de laptop 

rekentuin spelen. Zo hoeven de kinderen niet te wachten en kunnen ze een vrije keuze maken. 

Hierdoor ontwikkelen ze een actieve leerhouding.   

 

Het maken van een eigen leerdoel behoort ook tot de weektaak. Mijn doel voor deze 

week…sommige leerlingen schrijven dan bijvoorbeeld op spelling. Dan gaan wij in gesprek met de 

leerling. Wat wil je leren dan? Waar wil je beter in worden? Maak je leerdoel concreet. De kinderen 

vinden dat soms nog wel lastig maar gaandeweg kunnen ze steeds beter bij zichzelf nagaan hoe ze een 

leerdoel moeten/kunnen opschrijven.  

Tot slot; Elke dag schrijven wij op het grote bord de dagplanning. Hier staat ook nogmaals vermeld 

wat zij aan het einde van de les kunnen (doel). Op de weektaak zien de kinderen ook nog eens wat 

we elke dag bij welk vak gaan doen. Hierdoor is het voor hen in 1 oogopslag helder wat er van hen 

verwacht wordt om te maken.  

 

Koningsspelen 

Op vrijdag 23 april zijn de Koningsspelen. Deze dag zullen we niet zomaar voorbij laten gaan. U 

wordt via Parro geinfomeerd op welke wijze deze dag zal worden ingevuld. Het zal een dag worden 

met een feestelijk tintje! 

 

Samen bijziendheid voorkomen 

Weet je dat na 20 minuten dichtbij kijken (telefoon, tablet ect), je steeds 20 seconden moet 

onderbreken en in de verte kijken en elke dag minsten 2 uur buiten spelen, helpt om slechte ogen te 

voorkomen. Pauzes en lopen/ fietsen naar school tellen ook mee.  Doe jij ook mee? Bescherm je 

ogen en laten we zoveel mogelijk bijziendheid voorkomen.  
 

 

 

https://forms.gle/2eLqk6XF8jYdqyjT6
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Jeugdverpleegkundige van de Droomspiegel 

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. 

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 (Anna Marije voor de groepen 1 t/m 4 

a.szekeres@droomspiegel.nl & Marieke voor de groepen 5 t/m 8 m.lavooij@droomspiegel.nl ) en zij 

kan een gesprek inplannen waarbij de Intern begeleider, de ouders en de jeugdverpleegkundige 

aanwezig zijn. 

Hartelijke groet, Linda Klavers 

l.klavers@jgzalmere.nl 

Telefoonnummer: 088-0029990 

www.jgzalmere.nl 

Het spreekuur vindt op de volgende data plaats: 

 

 

 

22-3 9.00-10.00u. 

19-4 9.00-10.00u. 

17-5 9.00-10.00u. 

31-5 9.00-10.00u. 

14-6 9.00-10.00u. 

28-6 9.00-10.00u. 

mailto:a.szekeres@droomspiegel.nl
mailto:m.lavooij@droomspiegel.nl
mailto:l.klavers@jgzalmere.nl
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Schoolfotograaf op 12 en 13 april 
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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  

mailto:administratie@droomspiegel.nl
mailto:administratie@droomspiegel.nl
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