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

Seizoensafsluiter Schaapspoort op Marco polo

28 juni t/m 2 juli

Portfoliogesprekken via Teams

29 juni

Ouderbedank-uurtje komt te vervallen
MR vergadering om 19.00 uur

2 juli

Seizoensafsluiter Schaapspoort op Bosrand

5 juli

Doorschuifdag
Musical groep 8A in 2 groepen van 16.00 uur tot 21.00 uur

6 juli

Verjaardagendag
Musical groep 8B in 2 groepen van 16.00 uur tot 21.00 uur

7 juli

Schoolreisje

8 & 9 juli

Groepen 8 vrij

9 juli

Laatste schooldag tot 12.00 uur
Start zomervakantie!
Nieuwsbrief juli

12 juli t/m 20 augustus

Zomervakantie, school start weer op 23 augustus

Tevredenheidsonderzoek leerlingen
Elk jaar peilen we bij de leerlingen uit de groepen 7 en 8 de tevredenheid op de Droomspiegel.
Wij scoren als school een 7.2 op leerlingtevredenheid.
Daar zijn wij blij mee. De lessen op school worden hoog gewaardeerd. Een 8 geven de leerlingen over
de tevredenheid van de uitleg van de lessen en dat zij goed worden geholpen als dit nodig is.
Wij streven ernaar om de tevredenheid elk schooljaar te versterken. Komend schooljaar zullen wij
starten met het programma van de Vreedzame School. Dit programma zet zich schoolbreed in op het
gebied van de sociaal emotionele ontwikkeling.
Love is in the air!
Vanuit juf Bianca B:
Vrijdag 4 juni 2021,
De dag van ons huwelijk. Een dag waar we nuchter tegenaan keken bleek toch ineens
best spannend voor ons allebei. Het was even afwachten wat het weer zou doen maar
ons geluk kon niet op aangezien het een prachtige en zonnige dag was. In de ochtend
ben ik heerlijk verwend door de kapster die mijn haar en visagie heeft gedaan. Daarna
was het tijd voor lunch en maakten we ons klaar voor de ceremonie in het
gemeentehuis. We werden er allebei toch een beetje zenuwachtig van.
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De broer van Wesley kwam ons halen en reed ons
naar het gemeentehuis waar onze naaste familie op
ons stond te wachten.
We werden ontvangen door de bode die de laatste
details met ons doornam.
Hij gaf ons het seintje wanneer we de trouwzaal in
mochten lopen en meteen al werd ik ontzettend
emotioneel.
Vervolgens zie ik mijn moeder en dochter staan die
ook allebei al huilden en kon ik de tranen niet meer
tegenhouden.
De ceremonie zat vol humor en na afloop werden
we buiten opgewacht door Amber en Linda die ons
als eerste feliciteerden en het mooie cadeau van het
team overhandigden. Dank jullie wel allemaal!
Daarna zijn wij als kersvers echtpaar foto’s gaan
maken aan de Leeghwaterplas. Na afloop stond de
barbecue al aan en hebben we een gezellig
tuinfeestje gehouden.
Het was een zeer emotionele, mooie dag vol
verrassingen!
We hebben genoten en vanaf nu gaan wij getrouwd door het leven als meneer en mevrouw
Breurken❤️

En vanuit juf Leila:
Afgelopen 12 juni mochten wij einde-lijk (na twee keer verplaatsten door covid-19) het ja-woord tegen
elkaar zeggen. Het was een geweldige dag met prachtig weer.
Vanaf nu heet ik geen "Kroesen" meer, maar "Schoffelmeer".
Groetjes, (juf) Leila (leerkracht groep 8a).
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Daltononderwijs, een kijkje in groep 3b

Er zijn vanuit de andere groepen al veel voorbeelden gegeven van manieren waarop Dalton zichtbaar is
op de Droomspiegel. Wij vinden het leuk om nu vanuit groep 3b iets te mogen laten zien.
In groep 3b passen wij veel verschillende samenwerkingsopdrachten toe.
Een voorbeeld is het duo-dictee. De kinderen nemen in tweetallen een dictee bij elkaar af. Wij zijn er
erg trots op om te zien hoe de kinderen met deze verantwoordelijkheid omgaan en op een positieve
manier feedback aan elkaar geven. Wat een kanjers!
Een ander voorbeeld is een rekenles over plattegronden. De kinderen werkten samen om de kortste
weg naar de olifanten, giraffen enz. te vinden. Ook mochten ze samen een eigen plattegrond maken van
de school/klas met daarin wat opdrachten. Het is ontzettend leuk om te zien hoe serieus ze met zo’n
opdracht bezig zijn.

Klassenbezetting schooljaar 2021-2022
Volgende week ontvangt u via de mail de klassenbezetting voor het nieuwe schooljaar, de
plattegronden en de leerlinglijsten van de groep(en) van uw kind(eren). Ook ontvangt u informatie
over de doorschuifdag die op maandag 5 juli zal plaatsvinden.
De nieuwe jaarkalender volgt in juli gelijktijdig met het versturen van de laatste nieuwsbrief van dit
schooljaar. De studie- en vakantiedagen waren al bekend en zijn in een eerdere nieuwsbrief met u
gedeeld.
Zoals u weet is het vinden van geschikte, nieuwe leerkrachten een grote uitdaging. We doen er alles
aan, ook bij uitval van de ‘eigen’ groepsleerkracht van uw kind(eren). Het is een maatschappelijk
probleem. Heel Almere kampt met een tekort aan leerkrachten. Dat zal in het nieuwe schooljaar ook
zo zijn. Wij begrijpen dat het ontzettend vervelend is als u in de avond of ochtend hoort dat de
leerkracht afwezig is. We vragen u opnieuw om te zorgen voor ‘achterwacht’: Een buurvrouw, opa,
oma of ouders van een klasgenootje zodat u snel kunt schakelen mocht dit nodig zijn.
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Vanuit de OV, aankondiging van het schoolreisje! 7 juli 2021

Een dag vol pret dit
jaar!
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Denk aan de ouderbijdrage!

Bedrijfshulpverlening
Verschillende teamleden van de Droomspiegel
hebben de afgelopen periode training gehad in
spoedeisende eerste hulp, niet spoedeisende
eerste hulp, brandbestrijding en kleine
blusmiddelen en ontruimen. Zij zijn nu
gecertificeerd BHV-er.
Van harte gefeliciteerd juf Romy, meester
Hans, juf Monique N, juf Bianca K, juf Rianne,
juf Anouk, juf Liesbeth, juf Linda, juf Amber en
juf Monique F!

Cultuur coördinator
Juf Bianca B heeft haar certificaat behaald als cultuur coördinator.
Gefeliciteerd, knap gedaan!
Samen met juf Katinka die al cultuur coördinator is zullen zij volgend
schooljaar samen opnieuw het cultuuronderwijs vormgeven voor alle
groepen. Zij zullen excursies, uitstapjes en workshops inplannen.
U wordt hierover geïnformeerd via de nieuwsbrief of Parro.

Musical groepen 8
Op maandag 5 juli en dinsdag 6 juli is het dan toch zo ver!
De musical en het afscheid van de groepen 8 gaat door. Weliswaar anders georganiseerd (in 2 groepen
en op 2 verschillende momenten) in verband met de Coronamaatregelen, maar zeker niet minder leuk.
De leerlingen zijn flink aan het oefenen en voorbereiden. We kijken er naar uit!

Verjaardagendag
Op dinsdag 6 juli vieren we verjaardagendag
voor alle meesters en juffen.
Hoe deze dag feestelijk zal worden gevierd
horen de leerlingen van de eigen
groepsleerkracht.
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Vanuit de bibliotheek: Nieuwe zomerzin
Zomer is de tijd van het jaar waarin we (hopelijk) kunnen genieten van heel veel mooie en warme
dagen. Dagen om lekker naar buiten te gaan om te wandelen, een stuk te fietsen of voor een bezoekje
aan het strand ... Maar ook om een fijn plekje op te zoeken om te lezen. Kinderen die lezen, leren
nieuwe woorden, beleven spannende avonturen en vergroten zo hun wereld. Veel leeskilometers
maken is daarom ontzettend belangrijk.
En dat geldt ook voor thuis in de zomervakantie. Vaak lezen kinderen in die periode minder dan op
school, waardoor hun leesvaardigheid achteruit gaat.
Door in de zomervakantie juist wél te blijven lezen met je kinderen, gaat hun leesontwikkeling gewoon
door.
Op deze pagina vind je van half juni tot 1 september
allerlei boekentips (inclusief e-books) en ander leuks
rondom ons thema 'Nieuwe zomerzin'. Veel plezier en
we wensen je een fijne zomer!
Mijn boekentas en ik, samen in… Almere!
Dit jaar zijn we op zoek naar jouw favoriete leesplek in Almere. Is dit gewoon in je achtertuin?
Of lekker op het strandje in Almere Haven of Poort, een grasveldje op de Kemphaan of op een bankje
in het park in Buiten?
De nieuwe bibliotheek maakt het je deze zomer gemakkelijk én leuk lekker te blijven lezen in de
vakantieperiode.
Ben je tussen de 4 en 15 jaar, dan kun je bij ons de ‘Tas op reis’ lenen.
Een tas vol verrassende boeken, helemaal afgestemd op jouw leeftijd.
En het leuke is: met deze tas kun je ook een prijs winnen …!
Dat werkt als volgt:
- Maak deze zomer een leuke, gekke of originele foto van jou en je ‘tas op reis’ op je favoriete
leesplekje
- Stuur deze foto (met het bibliotheeklogo op de tas goed in beeld) voor 15 augustus naar
communicatie@denieuwebibliotheek.nl.
- De leukste foto’s delen we op onze social media kanalen (houd daar ook rekening mee als je
zelf ook op de foto staat!).
- Een jury fotografie-experts van de bibliotheek bepaalt wie de leukste foto heeft gemaakt.
- Als prijs geven we drie leuke verrassingspakketten weg.
Je kunt de tas met boeken zes weken lenen. Na deze tijd breng je de boeken terug; de tas mag je
houden!
Strippenkaart
Wil je je kind prikkelen om ook in de zomervakantie lekker door te lezen? Doe dan mee aan
Zomerlezen met de strippenkaart van De Nieuwe Bibliotheek.
Dat werkt zo: kinderen uit groep 3 tot en met 8 krijgen via school of via de bibliotheek een
strippenkaart, waarmee ze stempels kunnen sparen.
In de zomervakantie lezen ze vervolgens zoveel mogelijk boeken, die ze lenen bij de Nieuwe
Bibliotheek.
Voor elk boek dat kinderen lezen en terugbrengen, krijgen ze bij de Klantenservice een stempel op de
strippenkaart.
Bij een volle strippenkaart (zes stempels) wacht natuurlijk een beloning: een echt leesdiploma en leuk
aardigheidje. Je kunt de strippenkaart tot twee weken na de zomervakantie inleveren bij één van de
vestigingen van De Nieuwe Bibliotheek.
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Kracht van het wijkteam Poort

Youth Future Conference
Hierbij delen wij graag een uitnodiging met jullie voor leerlingen tussen de 11 en 16 jaar voor de Youth
Future Conference.
Tijdens de Youth Future Conference werken 60 deelnemers aan oplossingen voor duurzame
vraagstukken van deze tijd.
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Het evenement wordt georganiseerd door WWF, Missing Chapter Foundation, Center Parcs, de
Britse Ambassade en Floriade.
Let op, de inschrijving staat voor vandaag. De leerlingen van groep 8 zijn door de sluitingsdatum al
eerder op de hoogte gesteld.

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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