Nieuwsbrief mei 2022
Nieuws rondom & vanuit ‘de Droomspiegel’
Agenda
24 mei

Nationaal Verkeersexamen praktijk groepen 7

26 mei

Hemelvaart, vrije dag

27 mei

Dag na Hemelvaart, vrije dag

30 mei

Workshopronde groepen 3 t/m 8, deel 1 (in plaats van 31 mei)

30 mei t/m 2 juni

Avondvierdaagse 2022

3 juni

Studiedag, alle leerlingen vrij

5 juni

Eerste Pinksterdag

6 juni

Tweede Pinksterdag, vrije dag

7 juni

MR vergadering om 19:00

13 juni

Inschrijven voor het portfoliogesprek, ouders met meerdere kinderen op school

13 juni

Workshopronde groepen 3 t/m 8, deel 2 (in plaats van 7 juni)

14 juni

Informatiebijeenkomst nieuwe ouders & leerlingen

14 juni

Inschrijven voor het portfoliogesprek alle kinderen vanaf 08.00 uur

15 t/m 17 juni

Schoolkamp groepen 8

17 juni

Inschrijven portfoliogesprek in Parro wordt gesloten om 15.00 uur

19 juni

Vaderdag

20 juni

Workshopronde groepen 3 t/m 8, deel 3 (in plaats van 14 juni)

22 juni

Schoolreisje thema: ‘educatief’ (meer informatie volgt)

Week 25 & 26

Week van de portfoliogesprekken, 20 minuten

24 juni

Speelgoeddag groepen 1-2

24 juni

Nieuwsbrief juni

Schoolvoetbal regiofinale
Op woensdag 18 mei vond de regiofinale plaats in Amstelveen. Namens de Droomspiegel hebben de
meiden van de groepen 8 weer staan schitteren. Wat hebben zij het goed gedaan!
Helaas zijn zij niet door naar de volgende ronde, maar wat zijn wij ontzettend trots!
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Avondvierdaagse
Op maandag 30 mei gaat de avondvierdaagse weer van start!
Het Klokhuis in het Cascadepark is de centrale verzamelplaats. Ook is
het Klokhuis de start en finish van iedere avond.
Schema voor de 5 km: maandag t/m donderdag 18.00 uur verzamelen,
18.05 uur warming up, 18.25 uur vertrek.
Schema voor de 10 km: maandag t/m woensdag 18.00 uur + donderdag* 17.20 uur verzamelen, 18.05
uur warming up, 18.15 uur vertrek ( *17.30 uur op donderdag) *Op de donderdag start de 10 km
eerder om gelijk finishen met de 5 km op de slotavond mogelijk te maken.
Voor meer informatie en het laatste nieuws verwijzen wij jullie naar de Facebookpagina: A4DPoort
Wandelvierdaagse ( https://www.facebook.com/a4dpoort A4DPoort Wandelvierdaagse - Home |
Facebook A4DPoort Wandelvierdaagse. Stichting A4D Poort is organisator van de wandelvierdaagse
in stadsdeel Almere Poort. Alle basisscholen in Poort doen mee aan dit geweldige evenement.
www.facebook.com)
We hopen op mooi weer en wensen alle lopers heel veel wandelplezier!
Vaderdag
Binnenkort is het Vaderdag. Ook deze dag laten wij niet onopgemerkt
voorbij gaan.
Alle groepen zullen weer een ‘traditionele’ knutsel maken om alle
papa’s, mama’s en verzorgers te verrassen!
Klassenbezetting 2022-2023
We verwachten dat we de leerlingen en de ouders eind juni met de volgende nieuwsbrief (van 25
juni) kunnen laten weten welke leerkracht(en) volgend schooljaar welke groep gaat/gaan begeleiden.
Gaat u verhuizen en heeft u dit nog niet doorgegeven? Graag dan spoedig mailen naar
administratie@droomspiegel.nl
Ook maken we u er nogmaals op attent dat jongere broertjes en zusjes van leerlingen niet
automatisch ingeschreven staan. Elk kind moet individueel worden aangemeld. Heeft u kind(eren)
onder de 4 jaar die straks naar de Droomspiegel komt/komen? We horen het graag via
administratie@droomspiegel.nl
Portfoliogesprekken
Binnenkort zal de laatste ronde portfoliogesprekken van het schooljaar plaatsvinden. De
portfoliogesprekken zijn een belangrijk en geschikt moment voor zowel u, de leerkracht(en) en de
leerlingen om de voortgang te bespreken, het schooljaar af te sluiten en vooruit te kijken.
Denkt u aan het tijdig inleveren van de portfoliomap bij de leerkracht?
Vanaf maandag 13 juni wordt Parro opengezet waar u zich kunt inschrijven voor het
portfoliogesprek. De portfoliogesprekken vinden plaats in week 25 en 26.
Boekentip: “Kalm aan”
De boekentip van deze maand is een heerlijk boek om bij tot rust te komen. Met 50 natuurverhalen
om je te verwonderen over de pracht van de natuur. Mooi om in te zetten bij natuurlessen of een
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verteltafel. Of om gewoon fijn zelf te lezen bij een kop koffie of thee en daarna een wandeling te
maken.
Diverse verhalen o.a. over de kringloop van leven, hoe een zonnebloem de zon volgt en hoe een wolf
huilt naar zijn roedel. Stuk voor stuk zo beschreven en geïllustreerd dat je meegezogen wordt in de
schoonheid.
Geschreven door Rachel Williams en geïllustreerd door Freya Hartas. Uitgegeven door uitgeverij
Lemniscaat.

Daltononderwijs, een kijkje in groep 5C

Een kijkje in groep 5C:
In groep 5C is het de hele dag Dalton. Het begint al bij binnenkomst. De kinderen zoeken een
‘verstandige’ plek waar ze voor een hele week gaan zitten. Daarna pakken ze hun spullen waarmee ze
de dag mee kunnen starten en gaan aan de slag met de taken.
Zoals eerder vermeld in de nieuwsbrief begin dit schooljaar werken we met een weektaak. Er staan
vaste taken op en taken die de kinderen zelf in plannen. Er zijn ook nog diverse klaar-spellen waar de
kinderen zelfstandig of samen aan kunnen werken. Hiervoor mag ook gebruik gemaakt worden van
de middenruimte op Marco Polo. De kinderen gaan daar zitten met een gangpas.
Ook reflecteren wij dagelijks op proces, product en werkhouding. We sluiten de dag af met onze
(klus)taken. We zorgen samen voor een schone en opgeruimde klas.
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Peuter en kleutergym bij de Schoor
https://www.deschoor.nl/html/index.php?pid=283
Zie de link hierboven. Bij de Schoor organiseren zij echt leuke lessen voor kinderen. Neem gerust
een kijkje!
Schoolreisje
Het schoolreisje vindt dit jaar plaats op 22 juni. Het thema is dit
jaar educatief.
De OV is druk bezig om er een leuke en gezellige dag van te
maken voor alle kinderen. Meer informatie volgt.

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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