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Nieuwsbrief augustus 2021 

Nieuws rondom & vanuit ‘de Droomspiegel’ 

 

Agenda 

 

23 augustus  Eerste schooldag schooljaar 2021-2022 

24 augustus 08.00 uur: Uitnodiging startgesprekken. Parro wordt opengezet voor 

ouders met meerdere kinderen op de Droomspiegel 

25 augustus 15.00 uur: Uitnodiging startgesprekken. Parro wordt opengezet voor 

andere ouders 

27 augustus 15.00 uur: Parro wordt gesloten 

1 september 15.30 – 17.30 uur Informatiemarkt nieuw schooljaar 

3 september Informatieochtend nieuwe leerlingen 

Week 36 en week 37 Week van de startgesprekken 

7 september  19.00 uur MR vergadering 

16 september Studiedag: Alle leerlingen vrij 

20 september Informatieochtend nieuwe ouders 

21 september Studiedag; alle leerlingen vrij 

24 september Speelgoeddag groepen 1-2 

24 september Nieuwsbrief september 

 

Welkom terug op school! 

Aanstaande maandag is het zover! Het nieuwe schooljaar 2021-2022 gaat van start! Hopelijk heeft u 

een ontspannen zomervakantie gehad en veel plezier gemaakt.  

 

Het team van de Droomspiegel heeft er ontzettend veel zin in om alle leerlingen en ouders te 

verwelkomen! Vanaf de eerste schooldag kunt u de schoolpleinen eindelijk weer betreden.  

 

Op de allereerste schooldag aanstaande maandag zullen alle leerkrachten vanaf 08.15 uur op het plein 

staan om iedereen van de eigen groep te verzamelen en zullen zij gezamenlijk naar het lokaal 

wandelen om 08.25 uur. Gaat uw zoon of dochter voor het eerst naar de Droomspiegel? Dan bent u 

de eerste schooldag welkom om de school in te komen. Mogelijk wordt dit gevraagd, maak dit dan 

kenbaar en scan de QR code-welkomstcheck bij binnenkomst. Een fijne Droomspiegeltijd gewenst! 

 

Vanaf de tweede schooldag blijven de leerkrachten in de ochtend bij het lokaal en gaan de leerlingen 

zelfstandig de school in. U neemt afscheid op het plein. Om 08.15 uur gaan de deuren open en om 

08.30 uur start de les. Zorgt u ervoor dat uw kind(eren) op tijd in de school is?  
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Elke dag om 14.00 uur is de school uit en komen de leerkrachten met de groep naar buiten. Zij 

zullen op een vaste plek op het plein gaan staan. Denkt u eraan om achter de lijn op Marco Polo te 

wachten en op Bosrand genoeg afstand te bewaren? Zo houden wij overzicht en blijven de 

Coronamaatregelen gehandhaafd.  

 

Houd u er rekening mee dat u geen gebruik kunt maken naast de parkeerplaats van locatie Marco 

Polo? Daar wordt gebouwd. Kom daarom zoveel mogelijk lopend, op de fiets of rijd samen naar 

school. 

 
 

Informatiemarkt nieuw schooljaar 

Op woensdag 1 september vindt de tweede informatiemarkt op de Droomspiegel plaats. Op de 

markt die wordt gehouden staan alle teamleden voor u klaar van 15.30 uur tot 17.30 uur om nader 

met u kennis te maken en om informatie over de leerjaren en schoolse zaken met u te delen.  

 

Gaat uw zoon of dochter nog niet naar school en heeft u interesse in de Droomspiegel? Ook dan 

bent u van harte welkom op het schoolplein van locatie Marco Polo voor een impressie en een 

gesprek! U kunt langs de kraampjes lopen, zien en horen hoe het schooljaar eruit gaat zien, de 

teamleden nader ontmoeten en genieten van een pizza slice verzorgd door Mrs. Italy. U komt toch 

ook? 
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Startgesprekken & Corona maatregelen 

Aanstaande dinsdag wordt Parro geopend om u in te schrijven voor het startgesprek. Deze 

gesprekken zijn niet inhoudelijk, dit is een omgekeerd gesprek waarbij de leerkracht(en) meer te 

weten komen over uw zoon of dochter.  

 

Als ouder bent u in de gelegenheid om vragen te stellen of bijzondere informatie te delen aan de 

leerkracht(en). De leerlingen vanaf groep 3 worden (indien mogelijk) hierbij verwacht om hun 

identiteitscirkel te bespreken. De leerlingen van groep 1-2 worden niet bij het startgesprek verwacht. 

Zorg dat u op tijd aanwezig bent voor het gesprek.  

 
De startgesprekken zullen plaatsvinden in de middag van maandag 6 september t/m vrijdag 17 

september (met uitzondering van donderdag 16 september i.v.m. een studiedag). 

 

Later in het schooljaar ontvangt elke leerling 

een portfoliomap waarin u de ontwikkelingen  

van de voortgang van uw kind(eren) kunt volgen. 

 

Daarnaast geldt dat u alleen de school in  

kunt komen voor het startgesprek als u  

geen Coronaklachten heeft. 

 

De looproute voor het startgesprek: 

 

Op locatie MP geldt: 

- Naar binnen via de linkerdeur 

- Naar buiten via de rechterdeur 

 

Op locatie BR geldt: 

- Naar binnen via de linkerdeur 

- Naar buiten via de rechterdeur 

 

Wilt u het gesprek laten plaatsvinden via Teams in plaats van op school? Maak dit dan kenbaar via de 

mail naar de groepsleerkracht(en) en schrijf u wel in. 

 

Coronamaatregelen: 

• Begeleid uw kind(eren) met maximaal 1 volwassene naar school. 

• Blijf zo kort mogelijk op het plein, houd afstand. 

• Laat kinderen zoveel mogelijk zelfstandig naar school komen. 

• Spreek met de oudere kind(eren) een plek verder weg van de school af om elkaar te 

ontmoeten bij het ophalen. 

• Kom zoveel mogelijk te voet of op de fiets (zeker op Marco Polo i.v.m. het lastig parkeren). 

• Zorg dat andere personen die uw kind halen of brengen (opa’s en oma’s, oppas) op de 

hoogte zijn van alle maatregelen en eraan meewerken.  

 

Gezondheidsklachten en quarantaine: 

• (Verkouden) kinderen mogen naar school; tenzij zij koorts hebben of benauwd zijn of veel 

hoesten. We willen u vragen de beslisboom goed te lezen en deze toe te passen op het 

moment dat uw kind klachten heeft: https://www.boink.info/nieuws/beslisboom-nieuwe-

versie-met-actuele-wijzigingen  

• Als een huisgenoot in quarantaine gaat in verband met een besmetting, hoeven de andere 

huisgenoten niet standaard meer in quarantaine. De GGD geeft hierover advies. In principe 

mag een immuun persoon uit quarantaine blijven, maar moet wel op dag 5 testen.  

• Op het moment dat de administratie (administratie@droomspiegel.nl) van een ouder een 

bericht ontvangt dat een kind positief is getest, volgen we de adviezen van de GGD op. We 

https://www.boink.info/nieuws/beslisboom-nieuwe-versie-met-actuele-wijzigingen
https://www.boink.info/nieuws/beslisboom-nieuwe-versie-met-actuele-wijzigingen
mailto:administratie@droomspiegel.nl
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handhaven de privacyregels: de naam van het kind delen we niet. Wel geven we beperkte 

informatie aan de GGD aangezien zij dit nodig hebben voor het bron/contactonderzoek.  

 

Voortgang onderwijs: 

• Wanneer een klas/leerkracht in quarantaine gaat, schakelt de groep, mits de leerkracht fit is, 

vanaf dag 2/3 over op online-onderwijs. In die gevallen kunnen wij niet in noodopvang 

voorzien.  

• Bij afwezigheid van leerkrachten om een andere reden, blijven wij ons uiterste best doen om 

voor vervanging te zorgen. Wanneer er geen vervanging beschikbaar is, verdelen we een 

groep over andere groepen indien mogelijk of zijn we genoodzaakt om een groep vrij te 

geven. U wordt hierover geïnformeerd via de mail en Parro. 

• Als een leerling afwezig is, omdat hij/zij langere tijd niet op school kan zijn, maar wel in staat 

is om te leren, dan wordt, in overleg met de ouders, beperkt werk meegegeven (en 

eventueel een leerlinglaptop uitgeleend vanuit school). De leerkracht is echter niet in staat 

om het kind apart instructie te geven, aangezien er op school in de klas ook lesgegeven 

wordt. 

 

Formatie 

Dit schooljaar zullen we starten met 5 kleutergroepen, 3 

groepen 3, 3 groepen 4, 3 groepen 5 en alle 

daaropvolgende groepen dubbel. De school is groeiende en 

er zijn veel inschrijvingen in groep 1 binnengekomen. Zoals 

u wellicht heeft gelezen is de gemeente Almere 1 van 5 

steden met het grootste lerarentekort in Nederland. Wij 

zijn erop gebrand om de kwaliteit van het onderwijs hoog 

te houden en zullen daarom ook dit schooljaar blijven 

werven om enthousiast en bekwaam onderwijspersoneel 

aan te trekken op de Droomspiegel.  

 

Wij zijn op zoek naar onderwijspersoneel voor een op te 

starten instroomgroep (groep 0), groep 3, 4, 5 of 6.  

Bent, of kent u een (bijna afgestudeerde) leerkracht die ons 

dreamteam wil versterken voor 1 of meerdere dagen? 

Stuur dan een mail naar m.ferwerda@droomspiegel.nl , de 

koffie/thee staat klaar! 

 

Dit schooljaar starten we met verschillende nieuwe, bevoegde leerkrachten op de Droomspiegel: 

- Anna Beens, groepsleerkracht van groep 1-2B op woensdag, donderdag en vrijdag. 

- Ingeborg van der Wiel, groepsleerkracht van groep 3A op woensdag en donderdag en in groep 

4C op maandag en vrijdag. 

- Mike Galle, groepsleerkracht van groep 7A op maandag, dinsdag en vrijdag. 

- Jacqueline van der Brugge, groepsleerkracht van groep 7A op woensdag en donderdag. 

- Amber Maduro, groepsleerkracht van groep 8B op vrijdag, remedial teacher en leerkracht van 

het intern talentenlab (dat start na de herfstvakantie). 

- Vera Gieles, groepsleerkracht van groep 6A op woensdag, donderdag en vrijdag. 

- Melissa Kunst, groepsleerkracht van groep 1/2C van maandag tot en met vrijdag. 

- Ilse van der Spoel (ZZP’er), groepsleerkracht van groep 6A op maandag en dinsdag. 

- Marc van der Vegte (invalleerkracht voor het zwangerschapsverlof van juf Bianca Breurken) van 

groep 8B van maandag tot en met donderdag. 

 

Heel veel plezier en succes en een warm welkom gewenst! 

Daarnaast zijn wij op zoek naar nieuw onderwijspersoneel op de Droomspiegel. Kent, of bent u 

iemand met (bijna) een onderwijsbevoegdheid en heeft u zin om 1 of meerdere dagen als 

groepsleerkracht in te worden gezet, dan kunt u dit nog steeds kenbaar maken via de mail naar 

m.ferwerda@droomspiegel.nl 

mailto:m.ferwerda@droomspiegel.nl
mailto:m.ferwerda@droomspiegel.nl
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Jaarkalender 

Voor de zomervakantie heeft u de nieuwe jaarkalender ontvangen. Deze kunt u nog teruglezen op 

www.droomspiegel.nl  

In de jaarkalender staan belangrijke data vermeld. Een aantal activiteiten zijn nog niet toegevoegd en 

zullen later in het jaar worden toegevoegd. 

  

Wij gaan starten met het programma van de Vreedzame School 

Dit schooljaar gaan we op de Droomspiegel aan de slag met de Vreedzame 

school. De Vreedzame School is een compleet programma voor 

basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. 

Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, 

waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, 

en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en 

conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk 

voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de 

verschillen tussen mensen. 
  

In de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar geven de leerkrachten 3 of 4 lessen in de week. 

In deze weken gaan we kennismaken met elkaar en bespreken we met elkaar hoe wij het graag willen 

in de klas. Blok 1 heet dan ook ‘We horen bij elkaar’. De Vreedzame school blijft niet alleen de 

lessen. De hele dag door gaan wij vreedzaam met elkaar om. Gedurende het schooljaar leren de 

kinderen veel over hoe dit moet. Wij willen u als ouder hier graag bij betrekken! In de nieuwsbrief 

zult u regelmatig lezen over hoe wij het programma gebruiken in de klassen, hoe het leeft in de 

school. Ook krijgt u aan het einde van elk blok een ‘kletskaart’ van de leerkracht opgestuurd. Hierin 

staat waar wij dit blok mee bezig zijn geweest en er staan een aantal vragen op die u uw kind zou 

kunnen stellen. Zo kunt u het gesprek thuis voortzetten. 

Wij hebben heel veel zin om met elkaar een Vreedzame School te worden! 

 

Studiedag 16 september 

Op donderdag 16 september vindt een studiedag plaats. Alle leerlingen hebben deze dag vrij. Voor 

alle teamleden is dit geen vrije dag en zullen zij zich ontwikkelen om de kwaliteit van het onderwijs 

op de Droomspiegel hoog te houden voor al onze leerlingen. 

Gisteren heeft de eerste studiedag voor het team plaatsgevonden. De inhoud van deze dag stond in 

het teken van het implementeren van de Vreedzame School en de focus op het team en afspraken 

die daarbij horen.  

Komend schooljaar in de maand juni vindt er ook een Daltonvisitatie plaats. De komende 

studiedagen zullen worden benut voor de implementatie van de Vreedzame School, het 

rekenonderwijs en teamoverleggen. Dit, in het belang van alle leerlingen om zo goed mogelijk 

(Dalton) onderwijs te kunnen verzorgen.  

 

Communicatie met school en leerkracht(en) 

Vanaf de eerste schooldag wordt de Parro chatfunctie gesloten. U bent weer welkom op het 

schoolplein (helaas nog beperkt in de school op afspraak). Wilt u bijzonderheden delen met de 

groepsleerkracht? Dan kunt u dit kort kenbaar maken na schooltijd op het schoolplein of even naar 

school bellen via telefoonnummer 036-540 6060 (locatie Marco Polo), 036-540 6161 (locatie 

Bosrand).  

 

De leerkrachten hebben van 14.00 uur tot 14.30 uur verplicht pauze. Het is daarom niet de 

bedoeling om lange gesprekken te voeren op het schoolplein. Vraag daarom om een (bel)afspraak in 

te plannen met de groepsleerkracht. Want wij willen u heel graag te woord staan en daarvoor alle 

tijd nemen.  

 

Heeft uw kind Coronaverschijnselen of is uw zoon of dochter ziek? Dan dient u dit kenbaar te 

maken door enkel naar de administratie te bellen tussen 08.00 uur en 08.30 uur op het nummer van 

http://www.droomspiegel.nl/
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de school: 036-540 6060. Het is niet de bedoeling om dit via de mail aan de leerkracht door te geven. 

De leerkrachten zijn niet altijd in staat om (vroeg) in de ochtend de mail te lezen en/of te 

beantwoorden. 

 

Volgt u ons ook op Facebook? 

Sinds juli 2021 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.  

 
Nieuwe leerlingen kunt u vanaf de geboorte aanmelden.  
Neem contact op met de administratie via info@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:info@droomspiegel.nl
mailto:administratie@droomspiegel.nl
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