Nieuwsbrief april 2021
Nieuws rondom & vanuit ‘de Droomspiegel’
Agenda
3 t/m 14 mei

Meivakantie

9 mei

Moederdag

18 mei

MR vergadering

24 mei

Tweede Pinksterdag: Vrije dag

25 mei

Studiedag: Alle leerlingen vrij

28 mei

Informatiebijeenkomst nieuwe ouders & leerlingen
Gezelschapsspelletjesdag groep 1-2
Nieuwsbrief mei

Nationaal Verkeersexamen
De leerlingen uit de groepen 7 hebben de afgelopen periode het
theoretisch fietsverkeersexamen gevolgd. Veel leerlingen zijn geslaagd,
van harte gefeliciteerd!
Op 18 mei zal het praktisch verkeersexamen plaatsvinden in Almere
Poort. Hieraan zullen alle leerlingen uit de groepen 7 & 8 gaan
deelnemen.
Zet hem op!
Tandartsbezoek, huisartsbezoek of (vakantie)verlof aanvragen
De afgelopen periode is opgemerkt dat ouders steeds vaker de leerkracht mailen om een absentie
door te geven of mondeling verlof doorgeven. Dit is niet de bedoeling en niet geoorloofd. De
leerkracht is niet altijd in de gelegenheid om in de ochtend de Parro chat te openen of de mail te
lezen in verband met voorbereiding van de lesdag.
Wij verzoeken u nadrukkelijk om bij afwezigheid en/of ziekte voor 08.30 uur naar school te bellen:
Locatie Marco Polo: 036 540 60 60
Locatie Bosrand: 036 540 61 61
Schoolreisje verplaatst naar woensdag 7 juli
Vanuit de oudervereniging is de datum van het schoolreisje in overleg met de
directie verplaatst later in dit schooljaar. Op deze wijze vergroten we de kans
dat de parken weer open zijn en het schoolreisje veilig kan doorgaan. Het
schoolreisje stond ingetekend op 2 juni. Deze is nu definitief verplaatst naar de
laatste schoolweek naar woensdag 7 juli 2021. Nu duimen dat het door kan
gaan!
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Even voorstellen: Nieuw MR-lid
Mijn naam is Mandy Dijkman, ik ben de moeder van Feline Mulder uit
groep 7. Wij wonen sinds 2010 met veel plezier in Almere Poort en
sinds eind 2020 is Feline leerling op de Droomspiegel. Wij zijn erg blij
met de overstap, Feline heeft het erg naar haar zin op school en in de
klas.
School is erg belangrijk voor kinderen, om te leren maar ook om leuke
dingen te doen met klasgenoten. In het afgelopen jaar en met het
thuisonderwijs is dat nog duidelijker geworden. Ik vind het erg leuk om
via de MR betrokken te zijn bij school en draag graag mijn steentje bij!
Ik werk bij ASMI en ik hou van buiten zijn, zwemmen en lezen.
Mochten jullie vragen hebben voor mij of de MR dan kunnen jullie een
mailtje sturen naar MR@droomspiegel.nl
Daltononderwijs, een kijkje in groep 6B

Elke maandag beginnen wij de week met het inplannen van de weektaak. De kinderen kijken welke
lessen gedurende week aan bod komen en plannen deze lessen voor de gehele week in. Wanneer de
kinderen een les hebben gemaakt strepen zij dat af op hun eigen weektaak en op de aftekenlijst. Zo
weten de leerlingen precies wat zij al af hebben en wat zij nog moeten maken. Het is mooi om te
zien hoe dit de zelfstandigheid van de leerlingen bevorderd. De leerlingen kijken hun eigen werk na
zodat zij zien wat zij al goed kunnen en waar zij nog hulp bij nodig hebben. Op deze manier kunnen
de kinderen ook doelen stellen voor zichzelf. Wij stimuleren daarnaast de kinderen om elkaar te
helpen. Op vrijdagmiddag wordt de weektaak geëvalueerd.
De aangeboden rekendoelen hangen aan de muur in de klas. De kinderen kunnen met een knijper
aangeven of zij het doel al beheersen. Op deze manier hebben de kinderen zicht op hun eigen
rekenontwikkeling en kunnen zij gericht (extra) oefenen met de rekenweektaak. De kinderen kunnen
al goed kritisch nadenken of zij het rekendoel beheersen.
Ook werken wij met de gangpassen. Wanneer een groepje leerlingen op de gang gaat werken krijgen
zij een gangpas mee. Op de gangpas staan (werk)regels waaraan de kinderen zich moeten houden.
Het werken op de gang gaat hartstikke goed en de kinderen uit groep 6 kunnen goed om gaan met
deze verantwoordelijkheid.
In een normale situatie zonder corona worden er dagelijks coöperatieve werkvormen ingezet om de
kinderen te prikkelen, na te laten denken en samen te laten werken. Alle kinderen worden dan
gemotiveerd om aan de slag te gaan met de opdracht.
Naar school gaan
Inmiddels zijn we er al helemaal aan gewend: In de ochtend afscheid nemen aan de poort en uw
kind(eren) alleen naar binnen laten gaan. Wij zorgen ervoor dat er op allebei de locaties een teamlid
op het plein staat om eventueel uw kind(eren) naar binnen te begeleiden. Het kan echter incidenteel
voorkomen dat er (even) niemand op het plein staat. Wacht dan even een paar minuten totdat er
mogelijk iemand komt. Komt er niemand? Dan kunt u meelopen tot de voordeur, wachten en
aanbellen. Helaas is het door Corona nog niet toegestaan om mee naar binnen te lopen.
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Vakantierooster en studiedagen schooljaar 2021 - 2022
Het vakantierooster en de data van de studiedagen (vrije dagen voor de leerlingen) voor het
volgende schooljaar 2021-2022 zijn bekend. We verzoeken u, bij het plannen van vakanties, rekening
te houden met onderstaande data:
Herfstvakantie
Sinterklaasfeest
Vrijdag vóór Kerst
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag & Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

Ma 18 oktober t/m vr 22 oktober 2021
Vr 3 december school tot 12.00 uur i.p.v. 14.00 uur
Vr 24 december 2021
Ma 27 december 2021 t/m vr 7 januari 2022
Ma 21 februari t/m vr 25 februari 2022
Vr 15 april t/m ma 18 april 2022
Ma 25 april t/m vr 6 mei 2022
Do 26 mei t/m vr 27 mei 2022
Ma 6 juni 2022
Ma 18 juli t/m vr 26 augustus

Studiedag 1
Studiedag 2
Studiedag 3
Studiedag 4
Studiedag 5

Do 16 september 2021
Vr 15 oktober 2021
Ma 6 december 2021
Wo 9 maart 2022
Vr 3 juni 2022

Moederdag
Binnenkort is het Moederdag. Dit laten wij niet onopgemerkt voorbij gaan. Deze keer worden alle
moeders in het zonnetje gezet middels een digitaal presentje. Houdt u Parro in de gaten?

Invulling studiedagen
Elk schooljaar zijn er een aantal studiedagen voor het team ingepland voor de team- en
schoolontwikkeling. Dit schooljaar staan deze studiedagen in het teken van teamontwikkeling en de
implementatie van de nieuwste rekenmethode ‘de Wereld in Getallen’ en het versterken van het
rekenonderwijs.
Ook in het nieuwe schooljaar zal het onderdeel rekenen in de schijnwerpers staan en zal er met het
team nog meer verdieping in worden aangebracht. Het rekenonderwijs krijgt dan ook een ‘podium’
binnen- en buiten de schoolmuren. Het rekenonderwijs zal steeds meer zichtbaar worden op de
Droomspiegel. Wanneer hier nieuwe ontwikkelingen in zijn, zullen we deze met u delen.
Op de Droomspiegel heerst een veilig pedagogisch klimaat. In een eerdere nieuwsbrief heeft u
kunnen lezen dat het programma van de ‘Vreedzame School’ de komende 2 jaren schoolbreed (van
groep 1 t/m groep 8) zal worden geimplementeerd. Ook hiervoor zullen de studiedagen worden
benut.
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Verhuizingen en aanmelden broertjes/zusjes
In verband met de voorbereidingen voor het schooljaar 2021-2022 zijn we graag op de hoogte van
verhuizingen van leerlingen (met een schoolwisseling tot gevolg) die voor september op stapel staan.
Indien dit nog niet schriftelijk is doorgegeven dan graag spoedig mailen naar
administratie@droomspiegel.nl
Ook maken we u erop attent dat jongere broertjes en zusjes van leerlingen niet automatisch
ingeschreven staan. Elk kind moet individueel worden aangemeld. Heeft u kind(eren) onder de 4 jaar
die straks naar de Droomspiegel komt? We horen het graag via administratie@droomspiegel.nl
Vanuit het Intern Talentenlab
De laatste dag van het intern talentenlab is op maandag 31 mei. Dan zullen de leerlingen met meester
Dick het schooljaar afsluiten.
Verslag Intern Talentenlab door Faye en Lieke (groep 8a)
Bij het intern talentenlab hebben we 1 project gedaan: maak je eigen strip. Ik (Lieke) vond dat project
leuk, omdat je alles zelf mocht bedenken en je moest creatief zijn.
Het thuisonderwijs met intern talentenlab vond ik (Lieke) wel leuk, omdat we leuke en afwisselende
dingen deden, zoals denkvierkanten bespreken. Ik (Faye) vond het jammer dat het intern talentenlab
niet door kon gaan tijdens de thuiswerkperiode, maar gelukkig gingen we wel via Teams met elkaar
bellen.
In het begin van het jaar deden we dat iemand een vraag moest bedenken (vraag van de week) en
iemand anders moest die vraag beantwoorden. Voorbeelden van onderwerpen die wij hebben
besproken waren: Waarom hebben vissen kieuwen en mensen niet, waarom hebben groente en fruit
verschillende kleuren, wat was het eerste dier op aarde en waarom kan een kameleon van kleur
veranderen?
Ook kregen wij huiswerk mee, zoals de ‘Grej of the day’ of ‘de vraag van de week’. Als laatste
opdracht van dit schooljaar gaan wij een vreemde taal leren. We mogen zelf kiezen welke taal. Over
de vreemde taal gaan wij een leuke en leerzame quiz voor onze klas maken.
Schoolkamp groepen 8
De groepen 8 zijn de afgelopen dagen op schoolkamp geweest bij YMCA in Leusden.
Ondanks de regen en een beetje zonneschijn was dit schoolkamp toch erg fijn!
De kinderen hebben genoten!
Wij bedanken alle leerkrachten, begeleiders en iedereen die dit mede mogelijk heeft gemaakt

4

Op zoek naar talentvolle leerkrachten
Inmiddels is de school alweer bezig met de formatie voor het nieuwe schooljaar. Wij zijn daarom op
zoek naar talentvolle leerkrachten die onze leerlingen kunnen laten stralen en het beste uit zichzelf
kunnen halen! Die een mooie aanvulling zijn binnen ons fijne team en affiniteit heeft met de principes
van het Daltononderwijs.
Bent of kent u een enthousiaste leerkracht binnen het onderwijs die hier aan voldoet? Neem dan
contact op met de directeur Monique Ferwerda door een mail te sturen met CV en motivatie naar
m.ferwerda@droomspiegel.nl
Vanuit de Schaapspoort: gratis Hemelvaart / Pinkstertasje
Vanuit de Schaapspoort in Almere willen zij weer graag iets moois doen voor alle kinderen in Almere
Poort. Daarom hebben zij weer een GRATIS tasjes uitdeel actie.
Het gaat om kinderen van 4 t/m 13 jaar.
U kunt uw kind(eren) aanmelden tot en met zondag 2 mei middels onderstaande link.
https://forms.gle/4Yyf4ctTDAVQG7wTA
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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