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Nieuwsbrief juli 2021 

Nieuws rondom & vanuit ‘de Droomspiegel’ 

 

Agenda   

 

12 juli t/m 20 augustus Zomervakantie 

20 augustus Nieuwsbrief augustus 

23 augustus Eerste schooldag schooljaar 2021-2022 

 

 

  

Schaapspoort afsluiting schooljaar 

De Schaapspoort heeft de afsluiting van het schooljaar gevierd op locatie Marco Polo en locatie 

Bosrand.   

Zij kwamen verschillende activiteiten begeleiden op school. Een eierrace, muziek maken, popcorn eten 

en een bijbelverhaal vertellen bij een omgebouwde ambulance. De leerlingen waren erg enthousiast! 
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Volgt u ons ook op Facebook? 

Vanaf nu is er een pagina aangemaakt op Facebook van de Droomspiegel. Volgt u ons al? Op deze pagina 

leest u de ontwikkelingen van de school en zullen nieuwsitems worden gedeeld.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Daltononderwijs, een kijkje in groep 6A 

   
In groep 6A werken wij veel samen. Samenwerken is één van de vijf 

Daltonpijlers. De kinderen leren van en met elkaar. Ook tijdens de dagelijkse 

reken- en spellingslessen werken de kinderen samen. Als je je buurman of 

buurvrouw iets kunt uitleggen, dan weet je zeker dat jij het zelf ook begrijpt.  

 

Hiervoor gebruiken bij ook het stoplicht. Kinderen kunnen en mogen elkaar 

helpen als het stoplicht op oranje of groen staat. Als het stoplicht op rood 

staat, dan betekent dit dat je helemaal stil moet zijn en je je alléén op jouw 

eigen werk focust. In de klas werken wij ook met taakjes. Op het takenbord 

kunnen wij zien wie welk taakje heeft. Wij hebben kinderen die 

verantwoordelijk zijn voor het uitdelen van de boeken en schriften, voor de 

papierbak, voor het netjes maken van de kasten, stilteopletters, etc.  
 

De laatste lesweek hebben wij een nieuw taakje toegevoegd: hulpmeester/juf. 

Zij lopen, tijdens het werken, rond door de klas en helpen kinderen die er met 

hun buurman of buurvrouw niet meer uitkomen. De kinderen leren zo dat zij 

verantwoordelijk zijn voor hun eigen taak.  

 

Aan het eind van de dag reflecteren wij regelmatig. We denken dan na over hoe de dag en de lessen zijn 

gegaan en wat wij volgende keer beter/anders kunnen doen.  
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Verjaardagendag 

Afgelopen dinsdag was het 

verjaardagenmiddag en de afsluiting van 

het schooljaar. Er zijn leuke sport en 

spelactiviteiten georganiseerd en er 

was een springkussen. Een geslaagde 

dag!  
 

Wij willen met dit bericht extra 

benadrukken dat naast het sponsoren 

van het ijsje, ook alle spelactiviteiten 

zijn bekostigd door de oudervereniging, 

waarvoor veel dank! 

  

Er waren op het plein levensgrote 

spellen zoals; megasjoelbak, dammen, 

pitzakjes gooien, domino, 4-op-een-rij etc. De leerkrachten zijn daarnaast verwend met mooie 

tekeningen, cadeautjes en verjaardagswensen! 

 

 Afscheid groepen 8 

Het was nog even spannend, maar de musical kon gelukkig toch doorgaan! Op maandag 5 juli en 

dinsdag 6 juli hebben de groepen 8 de musical twee keer opgevoerd. Wat een talent en plezier!  

  

De Droomspiegel wenst alle leerlingen heel veel succes, motivatie en vooral veel plezier op het 

Voortgezet Onderwijs. 
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Vanuit de OV 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om de gezellige meester/juffendag wat extra feestelijk aan te kleden, hebben we vanuit de OV op beide 

locaties springkussens geregeld voor de onderbouw. Voor de midden- en bovenbouw hebben we voor 

diverse Mega spellen gekozen. Hierdoor werd het buitenspelen extra leuk. 

 

Schoolreisje 2021 is een feit! Wat een feest dat we toch nog konden gaan. Tot het laatste moment was 

het spannend of schoolreisje door kon gaan en in welke vorm. Dit belemmerde enigszins de 

voorbereidingen en veel zaken konden daardoor pas op het (aller)laatste moment geregeld worden. De 

dag zelf was lekker rommelig, maar het weer zat mee en na zo'n lange tijd van beperkingen was het 

ontzettend fijn de kinderen een uitje te bieden.  

 

We zijn er bijna, we zijn er bijna!   

Of zoals het liedje bij de groep 1-2F in de bus ging: 

Soep soep soep...ballen ballen ballen Kiele kiele 

kiele...hoi hoi hoi!  

 

Wat een mooie dag en wat hadden we mazzel met 

het weer. De kinderen uit de kleuterklassen keken 

er enorm naar uit en waren zelfs een beetje 

zenuwachtig voor vertrek. Ze hebben genoten en 

uren speelplezier gehad in Oud Valkeveen. Een 

ritje in de nieuwe draken achtbaan, roetsjen van de 

megaglijbaan of vliegen in de bekende 

bijenzweefmolen. Het was een succes!  

 

Zonnig dagje Drievliet 

Groep 3, 4 en 5 gingen naar Drievliet en wat een 

leuk park is dat! Spannende attracties, leuke 

klimpleinen en genoeg te doen voor iedereen. 

 

Het zonnetje maakte de dag af. In de middag kreeg 

iedereen wat lekkers te lunchen en voor we de 

bus terug in gingen was er ook nog een ijsje. 

 

Natuurlijk hebben wij ook de ouders in de maling 

genomen door allemaal te bukken voor we 

aankwamen. Al met al een geslaagde dag! 
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Kom naar Duinrell 

Duinrell is een leuk park, met aanbod van diverse 

attracties en daarom voor jong en oud wat wils. 

We konden een uur langer blijven en dat was 

gezien de drukte in het park maar goed ook!   

 

We hopen dat iedereen van de bovenbouw na 

een turbulent jaar een beetje "opgekikkerd" is zo 

vlak voor de zomervakantie!  

 

Alle hulpouders bedankt! 

Zonder jullie was dit niet gelukt. Bedankt voor 

jullie hulp. Niet alleen bij schoolreis, maar bij alle 

activiteiten dit jaar. Of het nu het versieren van 

de school is, begeleiden van schoolreis of het 

wassen van alle blauwe hesjes. We konden op 

jullie rekenen.   

 

Een hele fijne vakantie en hopelijk mogen we 

volgend schooljaar weer een beroep op jullie 

doen! 

 

De oudervereniging 
 

De datum voor het schoolreisje 2021-2022 volgt later in het nieuwe schooljaar. 

 

 Juf Wies met pensioen 

Vanmiddag hebben we afscheid genomen van juf Wies.  

 

Juf Wies is met pensioen! Zij is op 1 juni 1976 afgestudeerd en 

heeft ongeveer 45 jaar in het onderwijs gewerkt. Allereerst 43 

jaar bij de vorige stichting in Enkhuizen en voor de laatste 2 jaren 

op de Droomspiegel.  

 

De tijd is voorbij gevlogen! Zij heeft alle groepen gehad. Heel 

veel kinderen zien 

opgroeien en 

mogen lesgeven.  

 

 

 

 

 

 

Juf Wies gaat het pure van de kinderen en de liefde zeker 

missen. Lekker dollen en de gekkigheid, een lolletje 

maken! 

 

Gelukkig kan de Droomspiegel ‘tot ziens’ zeggen tegen juf 

Wies! 

Zij zal in het nieuwe schooljaar soms nog eens invallen in 

de onderbouwgroepen als dit nodig is.  
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Vanuit de MR 

Onlangs is er een ouder gestopt als lid van de Medezeggenschapsraad (MR) van de Droomspiegel. Er is 

daardoor een vacature ontstaan voor de MR (oudergeleding).   

De MR is een door de wet ingesteld orgaan en heeft advies en/of instemmingsrecht in een groot aantal 

beleidsmatige zaken van de school. Te denken valt aan de begroting, formatie (HR), huisvesting en 

veiligheid. De totale MR bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten. Deze samenstelling zorgt ervoor 

dat de belangen van alle partijen op school goed en eerlijk zijn vertegenwoordigd. De MR komt jaarlijks 

ongeveer 8 keer bijeen. De vergaderingen staan gepland op de dinsdag- of donderdagavond van 18.30-

20.30 uur. 

Voor het nieuwe schooljaar zijn wij op zoek naar een enthousiaste ouder die zich met veel energie en 

plezier wil inzetten voor een goede gang van zaken op De Droomspiegel. Heb je zin om een positieve 

bijdrage te leveren aan het beleid op De Droomspiegel? Reageer dan door een e-mail te sturen naar 

mr@droomspiegel.nl. 

Aanmelden kan tot en met 31 augustus 2021 

Wij vragen je om het volgende op te nemen in de mail:  

- Korte persoonsgegevens 

- Een korte motivatie  

- Een foto 

Indien wij meerdere aanmeldingen ontvangen, zullen 

er verkiezingen plaatsvinden op een nader te bepalen 

tijdstip. Indien er verkiezingen plaatsvinden gebruiken wij 

bovenstaande gegevens (foto, motivatie, voornaam) om jouw 

deelname bekend te maken binnen de school.  

Voor eventuele vragen kun je ons mailen. 

Wij zien alle enthousiaste reacties met plezier tegemoet! 

Met hartelijke groeten,  

De Medezeggenschapsraad! 

 Jaarkalender ouders 2021-2022 

Bij deze laatste nieuwsbrief sturen wij u de jaarkalender voor het nieuwe schooljaar. Zet u alle 

belangrijke data in uw agenda? 

Bij wijzigingen en/of toevoegingen zullen wij u informeren. 

 
Wijzigingen in de klassenbezetting 

In de voorbereidingsweek ontvangt u een brief als er nog iets is gewijzigd in de klassenbezetting die u 

heeft ontvangen voor de groep(en) van uw kind(eren).  
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Tevens zijn wij nog steeds op zoek naar een topper van een leerkracht in de middenbouw. Dit kan ook 

een leerkracht in opleiding zijn (afrondend) of voor een periode een ZZP’er.  

Denkt u met ons mee? U kunt mailen naar m.ferwerda@droomspiegel.nl  

 

Tot slot… 

Wij kijken wederom met u terug op een heel bijzonder schooljaar. Veel spanning en onzekerheden, 

thuisonderwijs, groepen en leerlingen die niet naar school konden komen, geen verdeling bij afwezigheid 

en verloren onderwijstijd.  

 

Al deze bijzonderheden hebben ook veel van jullie gevraagd. Met een gevoel van trots kijkt het 

Droomspiegelteam wederom terug op deze periode. Met elkaar laten we zien waar we samen toe in 

staat zijn. 

 

In week 33, de voorbereidingsweek voor het Droomspiegelteam, zullen wij u informeren over de start 

van het schooljaar in deze Coronaperiode.  

 

Wij wensen jullie een bijzonder goede vakantie toe. Lekker weg in eigen land, gewoon thuis of toch wat 

verder weg. Wij hopen jullie na de vakantie op maandag 23 augustus gezond en wel terug te zien op de 

Droomspiegel! 

 

 
 
Vakantie Bijbel Club 

 

mailto:m.ferwerda@droomspiegel.nl
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Flyer Tactus 

 
 

 

 

 

 

Kinderen kunnen veel dingen tegelijk, werken 

snel en zijn een sterk in multitasking. Ze onder

houden veel online contact middels (social media) 

apps en games. Soms lijkt het of ze 24/7 online 

zijn. De druk voor online aanwezigheid speelt 

hierbij een grote rol. Hoe waken we ervoor dat  

ze niet meer zonder kunnen?    

Jongeren vinden het lastig om hun grenzen aan  

te voelen en aan te geven. Om jongeren meer  

zelfcontrole te geven is er de module Op tijd voor

bereid (OTV) voor het basisonderwijs ontwikkeld. 

OTV geeft inzicht in hoe gamen en het gebruik  

van sociale media onderdeel kunnen zijn van  

een gezonde leefstijl. 
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E-learning 0,5 uur Het elearningprogramma is gericht op leerlingen uit groep 7 en 8. Met behulp 

van animaties, filmpjes, vragen en spelletjes leren de leerlingen over gamen en het gebruik van sociale 

media. Tegelijkertijd worden ze zich bewust van hun houding ten opzichte van sociale media en games 

en de invloed die het kan hebben op hun dagelijkse leven. 

Gastles 1,5 uur Op een speelse wijze gaan we de leerlingen voorlichten over digifun (gamen/ 

beeldschermgebruik). Waarbij we onder andere ingaan op zelf controle en signalen die aangeven dat het 

uit de hand kan lopen.  

Ouderavond 1 tot 1,5 uur Tijdens de ouderavond gaan we aan de hand van stellingen met de 

ouders in gesprek over gezond beeldschermgebruik.  

Meer weten over Op tijd voorbereid? Neem contact met ons op Tactus Verslavingszorg, 

otvflevoland@tactus.nl | 088 382 28 87  

Sport- en spelprogramma, Almere Poort in de zomervakantie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
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    

11 aug  14.00—17.00 Sport & spel   

12 aug  13.00—16.00 Balsport, boogschieten,  

          Kanoën & Kleur in Cultuur  

18 aug  14.00—17.00 Sport & spel 

19 aug  14.00—17.00 Sport & spel 

28 juli  14.00—17.00 Sport & spel 

29 juli  14.00—17.00 Sport & spel 

4 aug  14.00—17.00 Sport & spel 

5 aug  14.00—17.00 Sport & spel 

• Alle activiteiten zijn GRATIS 

13 juli   13.00—16.00 Springkussen & 

          boogschieten 

14 juli  13.00—16.00 Voetbaltoernooi (8+) 

15 juli  13.00—16.00 Kanoën, stormbaan &  

       Kleur in Cultuur 

Almere Poort 

ZOMERVAKANTIE 2021 

Meer informatie? Leonie Gleiser (Buurtsportcoach Poort) - 06-21836549 

lgleiser@deschoor.nl -   Leoniegleiser.deschoor -  Playground.almerepoort 

• We hanteren de RIVM richtlijnen 

20 juli  13.00—16.00 Oud Hollandse spelletjes & 

          Sport & spel 

21 juli  14.00—17.00 Sport & spel 

22 juli  14.00—17.00 Sport & spel 

Playground Cascadepark aan de Achillesstraat 

Bij kanoën is zwemdiploma A verplicht 

Bij kanoën is zwemdiploma A verplicht 
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