Nieuwsbrief oktober 2021
Nieuws rondom & vanuit ‘de Droomspiegel’
Agenda
10 november

Knutselochtend groepen 1-2 Sint Maarten 08.30 uur – 09.15 uur

13 november

Sint weer in het land

15 t/m 26 november

Voortgangsgesprekken

15 november

MR vergadering om 14.30 uur in plaats van 4 november om 19.00 uur

16 november

Workshopronde 1 voor de groepen 4 t/m 7

18 november

09.00 uur: Informatieochtend nieuwe leerlingen op locatie Marco Polo

19 november

09.00 uur: Informatieochtend nieuwe leerlingen op locatie Marco Polo

23 november

Workshopronde 1 voor de groepen 4 t/m 7

26 november

Speelgoeddag groepen 1-2

26 november

Nieuwsbrief november

Ouders in de school
De afgelopen periode heeft het team bekeken op welke
wijze en wanneer we u als ouder in de school weer
kunnen verwelkomen.
Inmiddels is de schoolbibliotheek op allebei de locaties
weer open. De leerlingen van de groepen 3 tot en met 8 lezen dagelijks van 08.30 uur tot 09.00 uur.
Mede dankzij uw inzet in de schoolbibliotheek kunnen de leerlingen boeken ruilen en heerlijk
genieten van een prachtig leesboek in de ochtend!
Inmiddels zijn er ook weer leesouders in de school die met een groepje leerlingen het leesproces
extra ondersteunen. Zo fijn weer om te zien!
Uiteraard kunt u ook de school weer in als u bijvoorbeeld een afspraak heeft met de leerkracht.
We hebben ontdekt dat in Coronatijd de leerlingen zelfredzamer en zelfstandiger zijn geworden wat
betreft de binnenkomst in de ochtend. Denk hierbij aan zelf naar het lokaal lopen, de jas ophangen en
de tas aan de haak en iets doorgeven aan de juf of de meester. Dit komt ook ten goede aan het
Daltondonderwijs waarbij we de leerlingen klaarstomen om te leren het zelf te doen. Vandaar dat we
dit nu zullen voortzetten. Kinderen kunnen meer dan we soms denken! Zo mooi om die
zelfstandigheid te zien ontplooien. We zijn ons bewust dat we dit proces samen met u doorlopen. U
zult wel nieuwsgierig zijn aan welke doelen de leerlingen werken en bij wie uw zoon of dochter in de
groep zit. Binnenkort worden er daarom inloopochtenden georganiseerd voor de groepen 1 t/m 4. U
hoort hierover van de leerkracht(en). Voor de bovenbouw volgen inloopmomenten later dit
schooljaar.
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Corona update reminder
Voortgang onderwijs:
• Bij afwezigheid van leerkrachten, 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 indien u dit wenst. U kunt dit dan
kenbaar maken aan administratie@droomspiegel.nl ). De leerkracht is echter niet in staat om
het kind apart instructie te geven, aangezien er op school in de klas ook lesgegeven wordt.
• 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
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.
Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek werd op woensdag 6 oktober geopend. Leerlingen
van groep 8 op locatie Bosrand hebben de leerpleinen (middenruimtes)
omgetoverd voor de Kinderboekenweek met als thema ‘worden wat je
wilt’.
Tot en met donderdag 14 oktober is er extra aandacht geweest voor het
lezen (met name over beroepen) en het bevorderen van het leesplezier.
Ook zijn er heel veel ouders
komen vertellen in de
groepen over het beroep dat
zij uitoefenen.
Zo kwamen we meer te
weten over bijvoorbeeld een
politieagent, een ambulance
chauffeur, een fotograaf, een
luchtverkeersregelaar en nog
veel meer! Weet uw zoon of
dochter al welk beroep zij later willen uitoefenen?
Ouders, ontzettend bedankt!
Mevrouw Puntenslijper (juf Liesbeth) heeft nieuwe
boeken uitgedeeld aan alle groepen.
Veel leesplezier gewenst allemaal!
Voortgangsgesprekken
In de periode van maandag 15 november tot en met vrijdag 26 november vinden de
voortgangsgesprekken plaats. Deze worden op uitnodiging van de leerkracht(en) met u ingepland.
Hoort u niets? Dan mag u er vanuit gaan dat in de eerste maanden van het nieuwe schooljaar de
ontwikkeling naar verwachting verloopt.
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Sint Maarten
Op donderdag 11 november vieren we Sint Maarten. De boodschap van Sint Maarten is delen met
elkaar en denken aan een ander. Om die gedachte centraal te stellen houden wij vanaf maandag 8
november tot en met vrijdag 12 november in inzamelingsactie voor het Leger des Heils!
De leerlingen mogen 's morgens kleding, schoenen, handdoeken, beddengoed, knuffels, accessoires
(riemen, hoeden tassen) of sokken (per paar) meenemen en op de daarvoor bestemde tafel (in de
middenruimte) neerleggen.
De groepen 1/2 gaan op woensdag 10 november (8.30-9.15) de lampionnen knutselen en worden
graag geholpen door de ouders. Ook zullen er materialen nodig zijn. Binnenkort zullen de
desbetreffende leerkrachten u hiervoor benaderen via Parro. Hier kunt u zich dan inschrijven. De
groepen 3 en 4 maken gedurende de weken een lampion.
Woensdagmiddag zullen de lampionnen mee naar huis gaan en krijgen de kinderen namen de OV een
mandarijn.

EU Schoolfruit en groente programma
De Droomspiegel heeft zich aangemeld voor schoolfruit en groente. We krijgen vanaf
november een periode lang (tot en met april 2022) verschillende keren gratis groente
en fruit aangeleverd. Deze zullen we verdelen over alle groepen en zullen zij
kennismaken met mogelijk nog onbekende smaken. Dit is dus een extraatje naast de
eigen pauzehap.
Gezonde voeding draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen. Daarom willen wij
gezond eten en drinken gemakkelijker maken op school. Uw hulp is daarbij onmisbaar.
Dit betekent onder andere dat wij vragen om een gezonde(re) pauzehap mee te geven.
Wilt u als ouder meehelpen op school om het fruit en de groente te snijden en uit te delen, mail dan
naar Hans (h.vanhest@droomspiegel.nl) en help mee!
Meer informatie leest u op www.euschoolfruit.nl
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Workshopronde 1

De eerste workshopronde gaat al bijna van start! Drie keer per schooljaar zullen groepen hieraan
deelnemen. Op dinsdag 16 november, dinsdag 23 november en dinsdag 30 november in de middagen
zullen zij op een creatieve wijze werken aan het thema Sint & Kerst. De groepen 4 t/m 7 worden
gemixt. De groepen 3 en 8 doen deze ronde niet mee.
De leerlingen schrijven zich in voor een workshop die zij interessant vinden. Op deze wijze maken de
leerlingen kennis met verschillende creatieve manieren rondom dit thema met hopelijk een nieuwe
passie of hobby tot gevolg.
Dalton vanuit groep 5

Vorig jaar zijn er al vanuit meerdere groepen voorbeelden gegeven van manieren waarop Dalton
zichtbaar is op de Droomspiegel.
Wij vinden het leuk om nu vanuit groep 5b iets te mogen laten zien.
Reflectie is een van de Dalton pijlers. Reflecteren doen wij in groep 5b dagelijks. We werken dit jaar
met een “nieuwe” weekplanning. De leerkrachten van de groepen 5 hebben gezamenlijk aanpassingen
aan de weektaak gemaakt, zodat er een goede overgang van groep 4 naar groep 5 is en van groep 5
naar groep 6. Elke maandag ontvangen de kinderen een nieuwe weektaak. Zij kunnen hierop zien
welke lessen er aan bod komen gedurende de week. Op de achterkant staan keuzetaken, die de
kinderen zelf voor die week kunnen inplannen (zie foto). Elke dag geven de kinderen middels het
inkleuren van een smiley aan hoe het werken die dag is gegaan. Aan het einde van de week vullen zij
de reflectievragen (Wat ging er deze week goed en niet zo goed? Wat ga ik volgende week anders
doen?) op de achterkant van de weektaak in.
Ook kijken de kinderen hun eigen werk na, zodat zij zien wat zij al goed kunnen en waar zij nog hulp
bij nodig hebben. Daarnaast maken zij voor rekenen/wiskunde wekelijks een test-je-toets om te zien
in hoeverre zij de doelen van die week al beheersen.
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Op deze manier hebben de kinderen zicht op hun eigen ontwikkeling en kunnen ze op basis daarvan
o.a. de keuzetaken inplannen of om een extra stukje instructie vragen. Het is mooi om te zien hoe de
kinderen van groep 5b al gegroeid zijn in het reflecteren op hun eigen werk en hoe goed zij daartoe
al in staat zijn op jonge leeftijd. Aldus een trotse juf!
De Vreedzame School

Inmiddels zijn we alweer een aantal maanden bezig met het sociaal-emotionele programma van de
Vreedzame School.
Bij de laatste studiedag heeft het team hier wederom gezamenlijk aan gewerkt. We kijken nu richting
blok 3 met als thema ‘we hebben oor voor elkaar’.
Invallen of onderdeel van ons team worden?
Heeft u als ouder een onderwijsbevoegdheid en zou u wel een keertje willen invallen op de
Droomspiegel? Mail dan naar de adjunct-directeur Hans van Hest h.vanhest@droomspiegel.nl
En geef aan op welke dagen van de week u beschikbaar bent en voor welke leerjaren. Hans nodigt u
dan graag uit op school om de mogelijkheden eens door te nemen.
U zou onze school en de leerlingen er ontzettend mee helpen zodat we ook onderwijs kunnen
verzorgen op dagen dat de leerkracht er niet is en er geen invallers beschikbaar zijn.
Heeft u een onderwijsbevoegdheid en wilt u onderdeel van ons Dreamteam worden? Ook dat is
mogelijk! We hebben plekjes beschikbaar in verschillende groepen op verschillende dagen. Wilt u
hier eens over sparren? Mail dan naar de directeur Monique Ferwerda m.ferwerda@droomspiegel.nl
De koffie staat klaar!
Start van het Intern Talentenlab schooljaar 2021-2022

Het Intern Talentenlab is deze week gestart! Onder leiding
van juf Amber M. worden leerlingen uit de groepen 4 tot en
met 8 naast het rijke leeraanbod in de eigen groep, extra
uitgedaagd op verschillende leer- en denkterreinen.
Na een korte kennismaking hebben de leerlingen
opgeschreven wat ze verwachten en wensen tijdens deze
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bijeenkomsten. Natuurlijk worden er creatieve projecten gedaan, maar hoe zit dat eigenlijk met ons
creatieve brein? Kan je creativiteit oefenen? Jazeker! Er daar is een start mee gemaakt. Zo hebben de
leerlingen oefeningen gedaan die te maken hebben met associaties.
Even voorstellen vanuit de MR
Beste ouders en verzorgers,
Middels dit bericht wil ik mij graag even voorstellen aan jullie. Ik ben
Erno Klein, 34 jaar, getrouwd en twéé kinderen waarvan één (Mason
Klein) al naar school gaat op de Droomspiegel. Ik werk al 6 jaar als
leidinggevende bij de overheid (IT), waarvan 4 jaar als teamleider en 2
jaar als projectmanager.
Naast mijn werk, treed ik graag op met mijn muziekband (de
Rootsriders) en doe ik aan kickboksen (op mijn slaapkamer).
De reden waarom ik mij heb opgegeven als kandidaat voor de MR
luidt als volgt: Allereerst ben ik van mening dat het succes van een
school mede wordt bepaald door de betrokkenheid van ouders.
Ouders die niet alleen op operationeel niveau, maar ook op tactisch en strategisch niveau mee
willen/kunnen denken over het continue verder ontwikkelen van de school, zijn hierin onmisbaar.
Zeker in tijden waar scholen bijvoorbeeld met lerarentekorten en coronamaatregelen te maken
hebben. Met het toetreden tot de MR, wil ik graag de mogelijkheid benutten om aan deze
onderwerpen een constructieve bijdrage te leveren.
De komende tijd zal ik vooral gebruiken om deze rol verder te ontdekken, maar hoop op vrij korte
termijn al een goede bijdrage te kunnen leveren als MR-lid.
Tot op het schoolplein!
Ziektemeldingen in Parro doorgeven
Er zijn nieuwe ontwikkelingen voor het doorgeven van ziekte voor uw zoon of dochter.
We vragen u altijd om naar school te bellen voor 08.30 uur als uw kind ziek is. Vanaf nu kunt u dit
zelf heel gemakkelijk kenbaar maken via het communicatiemiddel Parro. Als uw kind ziek is kunt u dit
zelf voor 08.30 uur doorgeven door onderstaande stappen te volgen:
1. Klik op absentie melden.
2. Klik op ‘ziek’ bij de reden voor de absentie.
3. Klik op de dag van ziekte.
De ziektemelding komt rechtstreeks terecht in de absentielijst van ons leerlingvolgsysteem.
U kunt alleen ziekte doorgeven. Bij Corona, tandarts- of doktersafspraken en/of verlofaanvragen
dient u wel nog contact op te nemen met de administratie via het telefoonnummer 036- 540 60 60.
Op deze wijze hoeft u niet meer te bellen naar school en kunt u dit zelf regelen via Parro.
Emailberichten naar de leerkracht(en) en/of de administratie om uw zoon of dochter ziek te melden
worden niet in behandeling genomen. De leerkracht is niet altijd in de gelegenheid om in de ochtend
de mail te lezen.
Daarom graag vanaf nu voor 08.30 uur via Parro ziekmelden. Mocht dit niet lukken, dan bellen naar
school.
Hieronder ziet u een voorbeeld van de te nemen stappen.
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Nieuwe leerlingen kunt u vanaf de geboorte aanmelden.
Interesse? Neem dan contact op met de administratie via info@droomspiegel.nl
De school is NIET aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of beschadigingen van persoonlijke eigendommen.
Heeft u deze nieuwsbrief niet via email ontvangen? Geef dit dan door via administratie@droomspiegel.nl
Volgt u ons al op social media? De Droomspiegel heeft sinds juni 2021 een pagina op Facebook. Haakt u ook aan?
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