Nieuwsbrief januari 2022
Nieuws rondom & vanuit ‘de Droomspiegel’
Agenda
4 februari

Afsluiting Nationale voorleesdagen

14 februari

Valentijnsdag

17 februari

09.00 uur informatiebijeenkomst nieuwe ouders & leerlingen

18 februari

Carnavalsfeest

18 februari

Speelgoeddag groepen 1-2

18 februari

Nieuwsbrief februari

21 t/m 25 februari

Voorjaarsvakantie

Nieuw jaar
De eerste maand van 2022 zit er bijna op!
Er is met elkaar geproost op het nieuwe jaar met een soesje en een glaasje kinderchampagne.

We dromen
en kijken uit
naar hele
mooie
momenten
met elkaar,
dit nieuwe
jaar!
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Nationale voorleesdagen

Op woensdag 26 januari zijn de Nationale
Voorleesdagen van start gegaan. Ook de leerkrachten
van de Droomspiegel zullen deze periode extra
aandacht besteden aan het voorlezen van prenten- en
voorleesboeken. Het prentenboek ‘Maar eerst ving ik
een monster’ staat centraal
tijdens de Nationale
Voorleesdagen en is op
beide locaties aanwezig.
Voorlezen draagt bij tot
een betere taal- en
leesvaardigheid van het
kind. Hoe vroeger en
regelmatiger kinderen
worden voorgelezen, hoe groter de voordelen zijn. Voorlezen prikkelt de
fantasie en nieuwsgierigheid van kinderen. Ook zorgt voorlezen voor rust
en ontspanning.
Babynieuws vanuit het team
Beste ouders/verzorgers,
Op 12 januari 2022 zijn Rick (mijn man), Liva (onze
dochter) en ik trotse ouders en grote zus geworden van
Saar 🥰
Wij maken het goed en genieten volop met z'n vieren!
Liefs, juf Melissa R.

Wijziging in de jaarkalender: verjaardagendag wordt verplaatst
De verjaardagendag van je juffen en meesters, zoals deze is opgenomen in de jaarkalender op 18
februari zal worden verplaatst naar een later moment dit schooljaar.
Wanneer de datum bekend is, zal deze met u worden gedeeld.
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Carnaval
Op vrijdag 18 februari zal de Droomspiegel weer omgetoverd worden in de Droomgiechel! Wij
vieren dan met elkaar het carnavalsfeest. Het feest zal er iets anders uit gaan zien dan in voorgaande
jaren, maar wij willen er wel een feestelijke dag van maken met de leerlingen!
Om alvast in de feeststemming te komen is
het op woensdag 16 februari strikjesdag en
op donderdag 17 februari hoedjesdag.
De leerkrachten zullen op vrijdag 18 februari
om 8:20 uur op het schoolplein staan om de
leerlingen te ontvangen. Wij verzoeken u om
bij het hek afscheid te nemen van uw kind(eren). De leerkrachten nemen
de leerlingen (in polonaise) mee naar binnen.
Mocht u in gedachten hebben om uw kind wat toebehorende feestelijke versieringen mee te geven,
dan willen wij u verzoeken om uw kind alleen serpentine mee te geven. Daarnaast zijn
speelgoedwapens (pistool, zwaard etc.) niet toegestaan.
Wij gaan er een feestelijke dag van maken!
Ziektemeldingen in Parro voor 08.30 uur
Inmiddels werken we alweer een poosje met Parro waarbij u zelf als ouder de ziektemelding van uw
kind(eren) kunt invoeren.
Wij verzoeken u om de ziektemeldingen vóór 08.30 uur in Parro te zetten zodat de leerkracht dit
tijdig ziet en school niet na hoeft te bellen.
Bij ziektemeldingen die Coronagerelateerd zijn, dient u dit per mail door te geven aan de
administratie via administratie@droomspiegel.nl
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 een pagina op Facebook. Haakt u ook aan?
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Nieuwsbrief OV
September 2020

Sinterklaas terugblik uit de OV
Het nieuwe jaar is alweer begonnen, maar we vonden het toch leuk om vanuit de OV
nog even terug te blikken op een geslaagd Sinterklaasfeest. De vorige nieuwsbrief
stond in het teken van Kerst maar op vrijdag 3 december en in de aanloop
hiernaartoe vonden er veel festiviteiten plaats voor Sint.

Oh, kom er eens kijken..
Op donderdag 25 november mochten de kinderen hun schoen zetten
op school. De volgende dag was het Pietendag en zijn alle leerlingen
weer verwend met een schoencadeau. Voor de kleuters een houten
balansspel en de oudere kinderen een pop-it armband. Daarnaast
mocht iedereen als Piet of Sint verkleed naar school en trakteerden we
vanuit de OV op pepernoten.

“Dat is gek. In de middenruimte staat er ineens
een fiets. De band is lek. Er zit een pepernootje
in.. Pech Piet ging uit fietsen en toen knapte
zijn band. Hij moest toen gaan lopen met de
fiets aan zijn hand..”
Wat een pech..
Pech Piet heeft geprobeerd op school zijn
band te plakken. Alleen wat hij ook
probeerde het lukte niet, daarom heeft hij
een driewieler geleend van de kleuters.
Gelukkig was alles vastgelegd op video en
wisten de kinderen wie er verantwoordelijk
was en een bende had achtergelaten op
school!

Sinterklaasfeest
Vrijdag 3 december was het
Sinterklaasfeest. Omdat Pech Piet nog steeds een lekke band had,
kwamen Sint en Slimme Piet samen aan op een bakfiets! Pech Piet
kwam er achteraan op de driewieler.
Helaas hield de pech hier niet op.. Toen Pech Piet ging inpakken, had hij
de cadeaus verkeerd opgemeten. Al het cadeaupapier was veel te klein
geknipt.. Gelukkig had slimme Piet een plan! Hij had een speciale
schatkamer gemaakt voor alle kinderen en daar stonden de cadeautjes
in.

Bedankt voor alle hulp
Zonder jullie, hadden we de school niet zo snel in de feeststemming
kunnen krijgen. Vele handen maken licht werk!
Bedankt voor je bijdrage en hopelijk kunnen we volgend jaar weer op je
rekenen!

Tips en ideeën gezocht
Hebben jullie een leuk idee voor de Sint viering of ontvangst van
Sinterklaas voor komend schooljaar? Stuur deze vooral door naar:
Ov@droomspiegel.nl

Ouderchat 0-18 jaar
Elke avond en in het weekend bereikbaar

• Is je kind weleens brutaal of opstandig?
• Denk je dat je kind gepest wordt?
• Slaapt je kind slecht?
• Is je kind wel eens somber?
• Wil je je kind meer zelfvertrouwen geven?
• Vind je het lastig om met je kind over veilig vrijen,

Ouderchat

0 -18 jaar

Elke avo
n
en in hetd
weeken
bereikba d
ar

Groeit met je mee

seks en relaties te praten?

Elke levensfase van je kind is anders en levert weer
nieuwe vragen op. Hoe pak je dat als ouder aan?
Chat er over met een jeugdverpleegkundige. Dat kan
dagelijks anoniem via www.groeigids.nl/ouderchat.
De chat is ook bereikbaar via de GroeiGids app
of GGD Website.
Scan de QR-code om de GroeiGids app te installeren.

www.groeigids.nl

Beste Ouders,
In de afgelopen maanden hebben een aantal ouders van de kinderen uit groep 7, via een
formulier of mondeling, toestemming gegeven om hun kind door de jeugdverpleegkundige
te laten wegen en meten op school.
Door de coronamaatregelen kan de jeugdverpleegkundige momenteel niet op school
komen.
Als de maatregelen dit weer toelaten zal ik de kinderen, waar het om gaat uit groep 7,
komen wegen en meten.
Het is op dit moment nog wel mogelijk om je kind door mij te laten wegen en meten op een
locatie van JGZ Almere.
Hier kun je een afspraak voor maken.
Neem dan contact op via 088 - 002 99 90. Kies in het keuzemenu optie 2 en daarna voor
optie 1.

Verder geldt voor alle ouders: bij vragen over opvoeden en/of opgroeien kun je bij JGZ
Almere terecht.
Dit zijn de mogelijkheden om informatie te vinden of contact op te nemen:


Kijk op www.jgzalmere.nl;





Bel met ons algemene nummer: 088 - 002 99 90 en volg het keuzemenu;
Stuur mij een e-mail bericht, dan neem ik zo snel mogelijk contact op;
Chat anoniem via de ouderchat (zie bijlage).

Hartelijke groet,
Linda Klavers-Olijve
Jeugdverpleegkundige JGZ Almere
BIG-nummer: 19913823630
Werkdagen maandag, woensdag en donderdag

E-mail: l.klavers@jgzalmere.nl

