Nieuwsbrief mei 2021
Nieuws rondom & vanuit ‘de Droomspiegel’
Agenda
7 juni

Inschrijven portfoliogesprek in Parro: vanaf 08.00 uur voor ouders met
meerdere kinderen op de Droomspiegel

8 juni

Inschrijven portfoliogesprek in Parro: vanaf 08.00 uur voor ouders met
een kind op de Droomspiegel

10 juni

Informatiebijeenkomst nieuwe ouders & leerlingen

11 juni

Informatiebijeenkomst nieuwe ouders & leerlingen
Inschrijvingen portfoliogesprek gesloten om 15.00 uur

14 juni

Laatste informatiebijeenkomst dit schooljaar voor nieuwe ouders &
leerlingen

15 juni

MR vergadering om 19.00 uur

20 juni

Vaderdag

21 juni t/m 2 juli

Portfoliogesprekken groep 1 t/m 8

25 juni

Gezelschapsspelletjesdag groep 1-2
Nieuwsbrief juni

Nationaal Verkeersexamen Praktijk
De groepen 7 en 8 hadden dinsdag 18 mei een fietsexamen. De leerlingen gingen een route fietsen en
lieten zien dat zij verschillende verkeersregels konden toepassen tijdens het fietsen.
Ontzettend veel leerlingen hebben laten zien dat zij veilig de weg op kunnen en hebben het examen
gehaald.
Het fietsexamen is een verplicht onderdeel in groep 7, maar door het geven van thuisonderwijs heeft
de huidige groep 8 het fietsexamen vorig schooljaar gemist. Gelukkig konden zij nu wel deelnemen.
Alle ouders die geholpen hebben, hartstikke bedankt!
Eindtoets IEP

De leerlingen uit groep 8 hebben enige tijd geleden de IEP toets gemaakt. Op 26 mei kregen zij hun
resultaat te horen. Een moment om naar uit te kijken.
Wat hebben ze toch goed hun best gedaan en de leerkrachten van groep 8 zijn ontzettend trots!
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Floriade Kids & het Floriade lesprogramma
Vanuit onze 2 cultuur coördinatoren
juf Katinka en juf Bianca S:
Op de Droomspiegel vinden wij cultuuronderwijs erg
belangrijk.
Als school werken wij intensief samen met Stad&Natuur
Almere en Collage (centrum voor cultuuronderwijs).
Collage is een onafhankelijke organisatie die in opdracht
van de gemeente en met steun van alle schoolbesturen in
Almere, uitvoering geeft aan het kunst- en
cultuuronderwijs in Almere.
Het gemeenschappelijk doel is zorgen voor kwalitatief
goed aanbod voor scholen, deskundigheidsbevordering
van leerkrachten en het op schoolniveau inrichten van
doorlopende leerlijnen.
Collage biedt verschillende workshops, gastlessen, excursies binnen en buiten Almere, digitale lessen,
kunstenaars in de klas en nog veel meer.
Vanuit Collage i.s.m. Stad&Natuur Almere is er een lesprogramma opgesteld gebaseerd op de
thema’s van Floriade Expo 2022 en Growing Green Cities: Groen, Gezondheid, Energie en Voeding.
De groepen 1, 2 en 3 hebben deze lessen aan het begin van dit schooljaar kunnen ervaren.
De groepen 4 t/m 8 hebben hierop moeten wachten i.v.m. de coronamaatregelen.
De lessen kunnen gelukkig nu (coronaproof) doorgaan en we zijn nu druk bezig om deze in te
plannen zodat alle leerlingen het lesprogramma kunnen voltooien voor de zomervakantie.

Wij hebben er in ieder geval erg veel zin in en hopen dat de kinderen het lesprogramma met plezier,
verwondering en ontdekking ervaren!
Daltononderwijs, een kijkje in groep 1-2C

Bij ons in groep 1/2C geven wij Dalton vorm door aan de weektaak te werken. Groep 2 heeft een
vaste taak en groep 1 kinderen plannen zichzelf in. Wanneer ze een getal achter hun naam hebben,
hebben ze het spel al eerder gespeeld. Zo ziet het eruit:
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Tweemaal per week werken wij met veel plezier aan deze taken.
Vaderdag
Binnenkort is het Vaderdag. Ook deze
dag laten wij niet onopgemerkt voorbij
gaan.
Deze keer worden ook alle vaders in het
zonnetje gezet middels een digitaal
presentje. Houdt u Parro in de gaten?
Vanaf volgend schooljaar zullen alle
groepen weer een ‘traditionele’ knutsel
maken om alle papa’s, mama’s en
verzorgers te verrassen!
Project ‘plantjes’ in groep 6a
In groep 6a hebben wij eind maart groente plantjes
gezaaid. Deze plantjes gaan wij verzorgen tot het einde
van het schooljaar. We hebben tomaat, courgette en
paprikaplantjes.
We hebben geleerd dat de zaadjes 3 dingen nodig hebben
om te groeien, namelijk: Voedingsstoffen (uit de grond),
water en zonlicht.
De eerste zaadjes ontkiemden al na een paar dagen.
We hebben ook geleerd dat we de plantjes met rust moeten laten en dat het water in de
potjes/bakken weg moet kunnen lopen. Anders kunnen de wortels gaan schimmelen.
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Inmiddels zijn de plantjes zo gegroeid dat zij meer ruimte nodig
hebben, dan de bekertjes waar we in hebben gezaaid. De kinderen
hebben de kleine plantjes verpot naar een grote (planten)bak.
De plantenbakken nemen nu veel ruimte in bij
ons in de klas. De planten gaan daarom nu naar
buiten. Hier kunnen ze rustig verder groeien.
We gaan regelmatig kijken of ze genoeg water
krijgen (van de regen) en of ze misschien wat
extra steun nodig hebben om rechtop te blijven
staan.
We zijn benieuwd hoe het verder gaat met het
groeien!

Klassenbezetting 2021-2022
We verwachten dat we de leerlingen en de ouders half juni/eind juni met de volgende nieuwsbrief
(van 25 juni) kunnen laten weten welke leerkracht(en) volgend schooljaar welke groep gaat/gaan
begeleiden.
Gaat u verhuizen en heeft u dit nog niet doorgegeven? Graag dan spoedig mailen naar
administratie@droomspiegel.nl
Ook maken we u er nogmaals op 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
We zijn druk bezig om de formatie rond te krijgen. Er zijn nog enkele plekken vrij binnen ons team
met name in de middenbouw.
Bent of kent u een enthousiaste leerkracht binnen het onderwijs? Neem dan contact op met de
directeur Monique Ferwerda door een mail te sturen met CV en motivatie naar
m.ferwerda@droomspiegel.nl
Vanuit het Intern Talentenlab
De laatste dag van het intern talentenlab van dit
schooljaar is aanstaande maandag 31 mei.
Dan zullen de leerlingen met meester Dick het schooljaar
afsluiten. Volgend schooljaar zal het Interne Talentenlab
opnieuw doorgang vinden. Daar zijn wij heel blij mee!
Meester Dick gaat per 1 juni een andere uitdaging buiten
de stichting. Hij is dit schooljaar op de Droomspiegel
gekomen als Interim Leerkracht Specialist. Hij heeft samen
met juf Debby groep 6 op de Bosrand mogen begeleiden
en er samen met de leerlingen mooie stappen in kunnen
zetten.
Naast het oppakken van het Intern Talentenlab en groep
6 begeleiden als leerkracht, heeft meester Dick
leerkrachten advies gegeven en daardoor leerlingen
geholpen op sociaal emotioneel vlak en meegeholpen met
de keuze en de start van het sociaal emotioneel
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programma ‘de Vreedzame school’. Dit wordt komend schooljaar schoolbreed geïmplementeerd
onder leiding van juf Katinka en een extern persoon.
Vandaag hebben de leerlingen van groep 6 en het team alvast feestelijk afscheid genomen van
meester Dick.
Wij wensen hem een mooie toekomst toe en bedanken hem voor zijn inzet en bijdrage!
Portfolio’s in een ander jasje
De Droomspiegel blijft in ontwikkeling. Ook op het gebied van de vormgeving en uitwerking van de
portfolio’s. Wij stappen over naar een map waarin de leerlingen hun portfolio opbouwen vanaf de
kleutergroep, zodat zij aan het eind van de basisschool een mooi, compleet portfolio hebben
opgebouwd waar zij heel trots op kunnen zijn!
Hoe dit er precies uit zal komen te zien zal binnenkort duidelijker worden.
We houden u op de hoogte.
Portfoliogesprekken
Binnenkort vinden ook de portfoliogesprekken plaats. Hoe dit vormgegeven gaat worden (op school
of via Teams), wordt snel duidelijk. De portfoliogesprekken zijn een belangrijk en geschikt moment
voor zowel u, de leerkracht(en) en de leerlingen om het schooljaar af te sluiten en vooruit te kijken.
Vanaf maandag 7 juni wordt Parro opengezet waarvoor u zich kunt inschrijven.
Schoolfotograaf

Tot en m et m aan d ag 31 m ei n og b est ellen m et
g rat is g roep sfot o en g rat is verzen d in g via sch ool!

Hu lp n od ig ? In log cod e k w ijt ?
Geef sch ool, n aam en g roep d oor en w ij zoek en h et op !
Neem con t act op via vrag en @sg oolfot og rafie.n l
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Sportactiviteiten voor jonge kinderen
In meerdere wijkbijeenkomsten is er de vraag geweest naar activiteiten voor (jonge) kinderen in de
stad.
Die zijn nu gebundeld op een mooie centrale plek waar je ook meteen de aanmelding kunt doen als
inwoner!
Kijk daarvoor eens op https://sportencultuur.almere.nl
Meer informatie ook terug te vinden op de (nieuwe) website van De
Schoor: https://www.deschoor.nl/html/index.php?paginaid=277
Een greep uit de net gestarte buitensport activiteiten is bijvoorbeeld:
Sportactiviteiten voor jonge kinderen op de Skills Garden
In beweging met je kleine gup? Kom dan naar het wekelijks beweegaanbod voor de jongsten op de
Skills Garden in Almere Haven.
Dus wil jij dat jouw peuter/kleuter alvast zijn/haar motorische vaardigheden ontwikkeld?
Of wil je jouw schoolgaande kind op een spelende wijze kennis laten maken met verschillende
sporten?
Schrijf je dan GRATIS in via: https://sportencultuur.almere.nl
Keertje komen kijken of proefdraaien? Kom dan gezellig langs, aanmelden is dan niet nodig
Elke zaterdag, van 11:30 – 12:15 uur peuter/kleutergym voor kinderen van 2-4 jaar.
Elke zaterdag, van 12:30 – 13:30 uur voor het jonge kind extra sporten. Dit is voor kinderen van 5-7
jaar.
2-4 jaar

5-7 jaar

Vergeet ook niet om lekker buiten te spelen, zeker met dit mooie weer!
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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