Nieuwsbrief december 2021
Nieuws rondom & vanuit ‘de Droomspiegel’
Agenda
17 december

Start kerstvakantie tot en met vrijdag 7 januari 2022

20-21-22-23 december

Noodopvang

10 januari

School weer open (onder voorbehoud van Coronabesluiten)

21 januari

09.00 uur informatiebijeenkomst nieuwe leerlingen

24 januari

09.00 uur informatiebijeenkomst nieuwe leerlingen

26 januari

Start Nationale voorleesdagen

28 januari

Gezelschapsspelletjesdag groepen 1-2

28 januari

Nieuwsbrief januari

Mooie momenten
Er vinden veel mooie momenten plaats op school. Hierbij een impressie van de afgelopen periode:
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Meer actualiteiten zijn te zien op onze Facebookpagina, zoek op Droomspiegel.
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Vanuit de Kerstcommissie
De middag na onze Sintviering is onze school versierd voor Kerst. Ondanks alle Coronamaatregelen
hadden wij verschillende leuke activiteiten op de planning rondom het thema Kerst.
De groepen 1/2 hebben een kaars van bijenwas gemaakt. Zij hadden een soort vel van bijenwas, wat
ze hebben opgerold. Dit vormde een mooie kaars.
De groepen 3 tot en met 5 hebben een kaars gemaakt in de kerstkleuren rood of groen. Ze hebben
een lont gedoopt in een pot hete was. Iedere ronde kwam er weer een laagje bij. Ook hebben ze zelf
een kandelaar gekleid, zodat de kaars mooi kan blijven staan.
De groepen 6, 7 en 8 hebben een workshop solderen gehad, waarbij ze een kerstversiering hebben
gemaakt. Na even oefenen met het solderen, mochten de kinderen zelf iets moois maken.
Voor de groepen 1 tot en met 5 was er afgelopen week een moment ingepland, om naar een verhaal
te luisteren van een verhalenverteller.
Omdat de school een week eerder sluit hebben we de afgelopen week geluisterd naar de liedjes van
de kerstmusical van de groepen 8.
Ook hebben wij, op weg naar kerst, naar de adventverhalen geluisterd in de klas. Deze verhalen
gingen over de gebeurtenissen rondom de geboorte van Jezus.
Vanmorgen hadden wij een kerstontbijt. De kinderen namen zelf een eigen ontbijtje mee. In de
school hebben wij het donker gemaakt, zodat wij toch een beetje kerstsfeer tijdens het eten hadden.
De kinderen mochten in kerstkleding of een foute kersttrui komen.
En zo hebben wij gelukkig toch nog veel activiteiten kunnen doen en hebben wij toch met de
kinderen gezellig kerst kunnen vieren.
Namens de kerstcommissie wensen wij u alvast fijne feestdagen.
Marleen, Liesbeth, Daisy, Hans en Tamara
Vanuit de OV
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Vragenlijst Scholen met Succes
Bedankt aan u die de vragenlijst heeft ingevuld. Dit is voor ons heel waardevol zodat er inzicht is hoe
u denkt over schoolse zaken.
We zullen uw bevindingen meenemen en mogelijk aanpassingen gaan doen voor de toekomst.
Dalton

Vanuit groep 3 bij juf Katinka en juf Ingeborg:
In groep 3 werken wij met het planbord. Op dit planbord staan kaartjes met leerzame taken of
spelletjes (zoals: lezen in de leeshoek, rekenspelletjes, op de computer, veilig gespeld) die de
kinderen kunnen kiezen als zij klaar zijn met hun werk. Als zij een taak gekozen hebben hangen zij
hun naamkaartje erbij, net als bij de kleuters op het kiesbord. Deze taak kruisen ze af op hun
weektaak. Ook kan de leerkracht de naamkaartjes ergens ophangen, zoals ’s morgens bij het
leercircuit in onze klas. Bij het leercircuit leest er altijd één groepje bij de leerkracht en de andere
kinderen doen zelfstandig een taak.
Als de kinderen ’s morgens
binnenkomen kijken ze op het
planbord en gaan ze aan de slag met
deze taak.
Afgelopen week hebben wij een
winkeltje geopend in de klas. Hier
kunnen de kinderen oefenen met
sommen maken (op de bon geld bij
elkaar optellen) en betalen met 5
eurobiljetten en 2 en 1 euro
muntstukken. Dit is een van onze
doelen bij rekenen in dit blok. Deze
activiteit kunnen de kinderen ook
kiezen op het planbord.
Vanuit groep 8 bij juf Amber de R:
In groep 8 krijgen de onderdelen zelfstandigheid en reflectie een nog prominentere plek in het
onderwijs.
Dit doen we door te reflecteren op de doelen die wij onvoldoende beheersen.
Op bepaalde momenten in de week kunnen de kinderen extra instructie krijgen. Hier mogen zij zich
vrijblijvend voor inschrijven.
Daarnaast mogen zij ook aangeven waar zij zitten met een bepaald doel. Zij slepen dan hun eigen foto
naar de desbetreffende kleur.
Blauw: Ik beheers dit doel en kan het anderen uitleggen.
Groen: Ik beheers dit doel.
Geel: Ik beheers dit doel nog niet helemaal, heb af en toe hulp nodig.
Rood: Ik beheers dit doel niet en heb nog veel instructie nodig.
Zo kan ik als leerkracht in een oogopslag zien waar er behoefte aan is. Maar zien de kinderen ook
waar zij instructie kunnen krijgen/halen.
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REMINDER 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.
Kerstwens
Lichtpuntjes
Soms zijn ze groot
Soms zijn ze klein
Je hoeft ze niet te zoeken
Je kunt ze ook zijn
Het team van de Droomspiegel wenst u allen veel lichtpuntjes en warmte toe!
Tot ziens in 2022!
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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