Nieuwsbrief juni 2022
Nieuws rondom & vanuit ‘de Droomspiegel’
Agenda
Week 25 & 26

Week van de portfoliogesprekken, 20 minuten

30 juni

Informatiebijeenkomst nieuwe leerlingen

1, 4, 5 & 8 juli

(extra) informatiebijeenkomsten nieuwe leerlingen

6 juli

Ouder-bedank-uurtje van 09.00 uur tot 10.00 uur

7 juli

MR vergadering 19.00 uur

11 juli

Wendag groepen 8 VO: groepen 8 vrij

11 juli

Doorschuifdag

12 juli

Opruimdag groepen 8 & Musical groepen 8

13 juli

VIP dag groepen 8 → laatste schooldag voor groep 8

13 juli

Verjaardagendag juffen en meesters

14 juli

Laatste schooldag groepen 1 t/m 7, vanaf 12.00 uur start de zomervakantie

15 juli

Alle leerlingen vrij

15 juli

Nieuwsbrief juni

Schoolreisje
Op de Droomspiegel is het een traditie om de schoolreisjes
om het jaar af te wisselen met een educatief uitstapje. Dit
jaar vond het schoolreisje plaats op 22 juni.
Na veel geduld en vertraging kon het schoolreisje van start
gaan!
De groepen 1-2 naar Sprookjeswonderland.
De groepen 3-4-5 naar het Archeon.
En de groepen 6-7 naar Naturalis.
De groepen 8 hadden daarna het ‘rijk’ voor zich alleen en
vieren verjaardagendag.
Alle hulpouders en OV, heel erg bedankt voor het helpen
om deze dag tot een succes te maken!
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Portfoliogesprekken
Deze weken vinden de portfoliogesprekken plaats.
Veel plezier en succes met de afrondende gesprekken en presentaties van dit
schooljaar!

Jaarkalender
In eerdere nieuwsbrieven zijn de data met u gedeeld wat betreft de vakanties, studiedagen en
bijzonderheden voor schooljaar 2022-2023.
De jaarkalender zal met het sturen van de volgende nieuwsbrief meegaan.
Boekentip: Au!
De welke au/ou moet dit woord worden
geschreven?
Daar is een mooi antwoord op, namelijk;
het lezen van dit boek! Alle gangbare
woorden met een /au/ zijn in het verhaal
van Paul de pauw opgenomen. Ook
moeilijkere woorden komen aan bod.
Daarmee is dit boek zeker ook geschikt
voor kinderen uit de groepen 5 en 6.
Het verhaal van Paul is grappig geschreven
en mooi geïllustreerd. Van het trotse
paraderen met zijn veren waarmee hij
telkens hoopt op applaus tot een
onverwacht avontuur met een astronaut.
Een boek van Karst-Janneke Rogaar en
uitgegeven door Kluitman.
Daltononderwijs, een kijkje in groep 7A

Een kijkje in groep 7A
In groep 7A wordt er samen gewerkt en zelfstandig gewerkt. Hierbij een foto van het samen leren
voor het voorbereiden van topografie. De leerlingen oefenen het samenwerken op verschillende
plekken met behulp van de gangpas in de school.

2

Ook wordt er zelfstandig gewerkt. Een leerling vertelt: ‘Wij krijgen iedere maandag een weektaak.
Daarop kunnen wij ons werk plannen en daarin staat wat er van ons wordt verwacht. Wij zijn nu
begonnen met een twee-wekelijke weektaak, omdat wij bijna naar groep 8 gaan’.
De zelfstandigheid van de leerlingen en het inplannen van de taken wordt opgebouwd vanaf groep 3.
Ouder-bedank-uurtje
Op 6 juli (zie ook jaarkalender) vindt het ouderbedank-uurtje plaats.
Deze is van 09.00 uur tot 10.00 uur op allebei de
locaties.
Heeft u dit schooljaar een extra steentje bijgedragen
door regelmatig op school te helpen? Dan wordt u
hiervoor uitgenodigd door één van de leerkracht(en)
van uw kind(eren).
Het kan zijn dat u biebouder bent, leesouder, in de
MR of OV zit, of op een andere wijze regelmatig van
grote betekenis bent op de Droomspiegel.
U bent op 6 juli tussen 09.00 uur en 10.00 uur
welkom in een groep van uw kind(eren) om een
bedankje namens ons allen op te halen. U wordt door de groep in het zonnetje gezet! Na het
ophalen van het bedankje, staat er nog iets lekkers klaar in de middenruimtes op allebei de locaties
en zal directie en/of MT u dat aanbieden. Wij hopen u te zien en u persoonlijk te kunnen bedanken
voor uw inzet!
Doorschuifdag
Op maandag 11 juli vindt de doorschuifdag plaats. Door de verhuizing, zal dit er dit schooljaar een
keer anders uit zien. In de vorige brief over de klassenbezetting heeft u hier al wat meer over kunnen
lezen. Inmiddels is er nog wat gewijzigd. U zult binnenkort meer horen over hoe het er precies uit
zal zien en wat dit voor uw kind(eren) kan betekenen.
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Musical groepen 8
Op dinsdag 12 juli is het zo ver! De musical en het afscheid van de groepen 8. In de middag en avond
zullen zij de show stelen met de opvoering!
De leerlingen zijn flink aan het oefenen en voorbereiden. We kijken er naar uit!

Verjaardagendag
Deze week hebben de groepen 8 de verjaardagendag gevierd van hun leerkrach(en) Op woensdag 13
juli vindt de (doorgeschoven) verjaardagendag plaats voor de leerlingen uit de groepen 1 t/m 7.
Mogelijk zullen we springend en spetterend het schooljaar uit gaan! Wat een feestelijke dag zal dit
worden! De OV zal ons helpen met de organisatie. U hoort snel meer.
Vervroegen start zomervakantie
Zoals u heeft kunnen lezen ziet de laatste schoolweek er anders uit voor de leerlingen in verband
met het herindelen van de locaties. Alle leerlingen hebben op donderdag 14 juli vakantie vanaf 12.00
uur (behalve de groepen 8, deze leerlingen hebben dan al vakantie).
Droomspiegel 15 jaar!
In schooljaar 2022-2023 bestaat de Droomspiegel 15 jaar. Er zal dan groots worden uitgepakt! In het
nieuwe schooljaar zult u horen op welke wijze dit jubileum zal worden gevierd.
De MR zoekt een nieuw lid!
Eind van dit jaar stopt Mandy Dijkman als lid van Medezeggenschapsraad (MR) van de Droomspiegel,
gezien haar dochter naar de middelbare school gaat. Er komt daardoor een vacature vrij voor
de MR (oudergeleding).
De MR is een door de wet ingesteld orgaan en heeft advies en/of instemmingsrecht in een groot
aantal beleidsmatige zaken van de school. Te denken valt aan begroting, formatie (HR), huisvesting en
veiligheid. De totale MR bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten. Deze samenstelling zorgt
ervoor dat de belangen van alle partijen op school goed en eerlijk zijn vertegenwoordigd.
De MR komt jaarlijks ongeveer 6 tot 8 keer bijeen. De vergaderingen staan gepland op de
dinsdagavond van 18.30-20.30 uur, maar daar zijn we flexibel in.
Wij zijn per het nieuwe jaar op zoek naar een enthousiaste ouder die zich met veel energie en
plezier wil inzetten voor een goede gang van zaken op De Droomspiegel. Heb je zin om een
positieve bijdrage te leveren aan het beleid op De Droomspiegel? Reageer dan door een e-mail te
sturen naar MR@droomspiegel.nl.

Aanmelden kan tot en met woensdag 6 juli 2022
Wij vragen u om het volgende op te nemen in de mail:
-

Korte persoonsgegevens
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-

Een korte motivatie, waarom is deelname aan
de MR echt iets voor u?
Een foto

Indien wij meerdere aanmeldingen ontvangen, zullen
er verkiezingen plaatsvinden op een nader te bepalen
tijdstip. Indien er verkiezingen plaatsvinden gebruiken wij
bovenstaande gegevens (foto, motivatie, voornaam) om uw
deelname bekend te maken binnen de school.
Voor eventuele vragen kunt u mailen
naar: mr@droomspiegel.nl
Wij zien alle enthousiaste reacties met plezier tegemoet!
Met hartelijke groeten, de Medezeggenschapsraad!
Ook de GMR zoekt een nieuw lid!
De GMR (groepsmedezeggenschapsraad) van SKO bestaat uit 12 zetels, 6 voor ouders en 6 voor
personeel.
Het is een enthousiaste groep mensen die in heel plezierig overleg met Maaike en Marc (College
van Bestuur) spreken over allerlei interessante en belangrijke ontwikkelingen in de SKO.
De GMR heeft zich verdeeld in werkgroepen met specifieke kennisvelden.
In deze werkgroepen wordt samengewerkt met de verschillende staven (HRM, Onderwijs en
Kwaliteit, Financiën), zodat de GMR al in een vroeg stadium betrokken kan zijn bij het te
ontwikkelen beleid.
De GMR vergadert ongeveer 6 x per jaar. Daarnaast is er een bijeenkomst met de RvT en een
jaarvergadering met de MR’n en desgewenst themabijeenkomsten.
Het volgende schooljaar is er bovendien een startbijeenkomst voor de GMR op 12/9, waarin tijd
en ruimte is voor kennismaking en overdracht van kennis en werkwijze, zodat de nieuwe GMR-leden
snel ingewerkt kunnen raken.
Er zijn heldere afspraken gemaakt over de faciliteiten van de GMR-leden, waaronder vergoedingen.
Bovendien wordt de GMR ondersteund door een ambtelijk secretaris, waardoor de GMR zich
volledig op de inhoud kan richten.
Ieder jaar worden er verkiezingen
gehouden voor een deel van de zetels.
Dit jaar hebben we door samenloop van
omstandigheden zes vacatures, daarvan is
er 1 vervuld.
Overzicht samenstelling GMR
(Verkiezingen 2022)

regio
Lelystad/Dronten
Almere
Veluwe
Veluwe
Veluwe

naam
VACATURE
VACATURE
VACATURE
VACATURE
VACATURE

geleding
Ouder
Ouder
Personeel
Personeel
Ouder
5

Je kunt je dus nog steeds als kandidaat aanmelden!
Dus,
Meld je aan als nieuw lid van de GMR!
Of, wijs een ouder of collega op deze mogelijkheid! (Deze mail mag gedeeld worden)
Of wil je eerst meer informatie?
Stuur een mail aan m.govers@gmr.skofv.nl
We horen graag van jullie!
Namens de GMR,
Marjon Govers
Ambtelijk secretaris
Via onderstaande link kun je een filmpje zien met nadere informatie over de verkiezingen:
zie : https://www.youtube.com/watch?v=6dzF1vRDABo
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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