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Nieuwsbrief november 2021 

Nieuws rondom & vanuit ‘de Droomspiegel’ 

 

Agenda 

 

1 december Knutselochtend groepen 1-2 Mutsen Sinterklaas 

1 december Extra speelgoeddag groepen 1-2 

3 december Sinterklaasfeest vanaf 12.00 uur leerlingen vrij 

5 december  Sinterklaas 

6 december Studiedag; alle leerlingen vrij 

7 december MR vergadering 

10 december 09.00 uur: Informatieochtend nieuwe leerlingen op locatie Marco Polo 

13 december 09.00 uur: Informatieochtend nieuwe leerlingen op locatie Marco Polo 

13 december Adventviering 1 

15 december Adventviering 2 

17 december Nieuwsbrief december 

 

Mooie momenten 

Er vinden dagelijks veel mooie momenten plaats op school. Hierbij een kleine impressie van de 

afgelopen periode: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Meer te zien 

op onze  

facebook  

pagina.  

 

Zoek op  

Droomspiegel. 
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Groene schoolpleinen 

https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/258871/meer-bomen-

struiken-en-gras-op-schoolpleinen-van-basisscholen 

 

Onze school gaat meedoen in samenwerking met de 

gemeente om onze schoolpleinen in de toekomst te gaan 

vergroenen.  

Meer natuurlijk spelen mogelijk maken!  

 

Wanneer er meer nieuws komt over het vergroenen, hoort u 

dit. 

 

Sinterklaasfeest 

Vrijdag 3 december staat het Sinterklaasfeest op het programma.  

Hoe we dit kunnen gaan vormgeven tot 12.00 uur in verband met de Corona en de maatregelen 

wordt later bekend. U zult hier in Parro meer over lezen. We wachten de berichten af.  

 

Wijziging jaarkalender workshops 

 
Er is een wijziging in de jaarkalender voor de volgende workshopsrondes: 

 

Workshopronde 2:  

- Van 29 maart naar 28 maart 

- Van 5 april naar 4 april 

- Van 12 april naar 11 april 

Workshopronde 3: 

- Van 31 mei naar 30 mei 

- Van 7 juni naar 13 juni 

- Van 14 juni naar 20 juni 

 

De eerste workshopronde zit er al bijna op. Deze keer bedoeld voor de leerlingen uit de groepen 4 

tot en met 7. Deze keer in het teken van Sinterklaas en Kerst. Leerlingen schrijven zich in voor een 

workshop (geven voorkeur aan). Bijvoorbeeld voor de workshop skyline maken, handletteren voor 

een kerstkaart, kerstkrans van papier maken of verschillende kerstknutsels.  

 

Vragenlijst Scholen met Succes 

Wij zijn erg benieuwd naar uw mening over het onderwijs op onze school. Daarom heeft u deze 

week een vragenlijst toegestuurd gekregen.  

 

U kunt deze ook op uw mobiele telefoon of tablet invullen. Het is voor ons belangrijk dat zoveel 

mogelijk ouders meedoen. Ze krijgen we een betrouwbaar beeld. De tijdsduur van invullen is 

gemiddeld 10 minuten.  

 

We hopen dat u de vragenlijst invult. Dit kan nog tot 14 december. Alvast dank! 

De respons na een paar dagen is 7%. Fijn dat de vragenlijst door verschillende ouders al is ingevuld.  

Wij kijken uit naar de rest.  
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Ziektemeldingen in Parro 

Inmiddels geven steeds meer ouders zelf via Parro aan als hun zoon of dochter ziek is. Graag bij het 

kopje opmerkingen een korte toelichting noteren. Als het Coronagerelateerd is, dan graag ook 

vermelden.   

 

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. 

4. Klik op opmerkingen en geef een korte toelichting.  

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.  

 
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? 

mailto:info@droomspiegel.nl
mailto:administratie@droomspiegel.nl
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