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Nieuws rondom & vanuit ‘de Droomspiegel’
Agenda
25 t/m 6 mei

Meivakantie

4 mei

Nationale dodenherdenking

5 mei

Bevrijdingsdag

8 mei
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9 & 10 mei

Schoolfotograaf komt

13 mei

Informatiebijeenkomst nieuwe ouders & leerlingen

20 mei

Informatiebijeenkomst nieuwe ouders & leerlingen

20 mei

Nieuwsbrief mei
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1

Eindtoets groepen 8
De leerlingen uit de groepen 8
hebben woensdag en donderdag
de eindtoets gemaakt.
Op de Droomspiegel wordt
jaarlijks de IEP toets afgenomen
in groep 8. Alle leerlingen van
groep 8 zijn verplicht om een
eindtoets te maken. De IEP
toets geeft een advies voor het
voortgezet onderwijs. Dit is een
second opinion naast het
schooladvies dat ieder kind
krijgt.
Koningsspelen
‘Voel je fit’ was het thema van de Koningsspelen 2022! Na een goede
opwarming en een Koningsontbijt gingen de leerlingen van de
onderbouw sporten in het Cascadepark.
De leerlingen van
de bovenbouw
hebben gesport
op de
sportvelden van
Fanny Blankers
Koen.
Wij danken alle hulpouders, alle verenigingen en
personen die een sportclinic hebben verzorgd, en
in het bijzonder de oudervereniging voor de
organisatie van dit evenement!
Meer zien? Kijk op de facebookpagina ‘Droomspiegel’, like ons en volg de actualiteiten op de voet.
Na de meivakantie inloop dinsdag & donderdag voor elke ouder
Inmiddels verloopt de inloop elke dinsdag en donderdag met succes voor de groepen 1 t/m 3. De
betrokkenheid van een kort momentje voor schooltijd is prachtig om te zien.
Na de meivakantie zullen we dit gaan uitbreiden elke dinsdag en donderdag voor alle ouders en
verzorgers van de school. Dus voor alle leerlingen uit de groepen ½ tot en met 8.
U bent na de meivakantie elke dinsdag en donderdag welkom in de groep voor een momentje met
uw kind. Er liggen werkjes klaar op de tafel of een startopdracht/raadsel op het bord. Zo combineren
we de Daltonpijler zelfstandigheid met de ouderbetrokkenheid. We verwachten dat u bij uw kind
gaat zitten om mee te kijken waar uw kind mee bezig is op school. Het is echt een ouder-kindmoment, dus een gesprek met de leerkracht is dan niet mogelijk. Maak daar dan een aparte afspraak
voor, zodat de leerkracht alle tijd kan nemen om u goed te woord te kunnen staan.
Om de leertijd zo effectief mogelijk te benutten zal de leerkracht een paar minuten voor 08.30 uur
aangeven om afscheid te nemen zodat er direct om 08.30 uur met de les wordt gestart. Aan u het
verzoek om dan ook meteen de school te verlaten zodat iedereen in alle rust kan opstarten.
Wilt u gebruik maken van het inloopmoment op dinsdag en/of donderdag? Zorg dan dat u tijdig op
school bent! Om 08.15 uur gaan de deuren open. Het team heet u van harte welkom!
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Schooljaar 2022-2023 nieuwsbrief eerste maandag van de maand
Met ingang van het nieuwe schooljaar 2022-2023 zal deze nieuwsbrief voortaan elke maandag
worden verzonden op de 1e maandag van de maand in plaats van elke laatste vrijdag van de maand.
Uit het ouderpanel kwam deze suggestie naar voren. Dit zullen wij over gaan nemen zodat de
informatiestroom naar u meer verspreid wordt verzonden (met uitzondering van de eerste editie
schooljaar 2022-2023). De nieuwsbrief wordt altijd op een schooldag verzonden, dus de eerste
maandag van elke maand als de kinderen naar school gaan.
Boekentip: Het schitterende samen boek
‘Van de lucht die we inademen tot het eten dat we krijgen, van de avonturen die we beleven tot het
plezier dat we ervaren. Alles heeft tot in het diepst van ons wezen te maken met onze band met de
natuur. En hoe meer we die band versterken, hoe beter we onszelf leren kennen’.
Een parel van de hand van Yuval Zommer. Met zijn woorden en tekeningen neemt hij je in dit boek
mee naar de kern van wie we zijn en wat ons met elkaar en de natuur verbindt.

Schoolfotograaf op 9 en 10 mei
Zoals u al in Parro heeft kunnen lezen in Parro komt de schoolfotograaf direct na de meivakantie.
Wij werken samen met de ‘Sgoolfotograaf’. Zij komen op maandag 9 mei op locatie Marco Polo en
op dinsdag 10 mei op locatie Bosrand. Zie de flyer toegevoegd aan deze nieuwsbrief met meer
informatie en laat uw kind(eren) shinen op de foto!
Verkeerssituatie Bosrand
De laatste periode is opgemerkt dat er gevaarlijke situaties ontstaan bij het wegbrengen en ophalen
van uw kind(eren) op locatie Bosrand.
Het is absoluut niet de bedoeling om te parkeren in de bocht, langs de weg en op privé plekken van
onze buurtbewoners! Ook het stukje stoep in de bocht is geen parkeerplek!
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Ook worden kinderen regelmatig uit de auto gelaten vlak voor school. Dit levert gevaarlijke situaties
op voor het overige verkeer, fietsen en voetgangers. Door alle geparkeerde en stilstaande auto’s op
plekken waar het niet mag, is het zicht beperkt voor fietsers en voetgangers.
Bij het weg rijden wordt er niet of onvoldoende in de spiegels gekeken wat leidt tot bijna-botsingen.
Er is een grote parkeerplaats naast de school waar u in alle rust kunt parkeren en uw kind veilig naar
school kunt laten lopen over de stoep. Deze vindt u aan uw rechterhand meteen na de bocht voor
de school. Rijd daarom een stukje door en ga dan naar rechts, parkeer op de parkeerplaats.
Een dringend verzoek om daar gebruik van te maken. Op deze wijze kunnen alle leerlingen van de
Droomspiegel veilig het schoolplein betreden. Wij rekenen op u om deze verantwoordelijkheid te
nemen.
Project Care

De afgelopen periode hebben de leerlingen les gehad van mensen van ‘de Wegwijzer’. Zij hebben het
gehad over armoede en dat er niet altijd aan iemand te zien is, dat er thuis weinig geld is om kleding
en eten van te kopen. Ook hebben zij verteld over Care, waarmee ze meerdere huishoudens in
Almere helpen met onder andere voedselhulp.
Om Care te steunen, heeft de Droomspiegel een actie gehouden om producten mee naar school te
nemen en te doneren aan Care. Dat is een groot succes geworden!
Alle producten zijn opgehaald zodat ook zij lekker met elkaar kunnen eten en samen zijn. Waardevol!
Wij danken alle ouders voor het doneren van alle producten!
Schoolvoetbal meisjesteam winnaressen van Almere!
De leerlingen van de groepen 8 zijn deze week de
winnaressen geworden van het schoolvoetbal in Almere. Juf
Amber en juf Bianca van groep 8 hebben de leerlingen, samen
met veel ouders aangemoedigd, en met succes!
Er deden veel verschillende scholen aan mee en ‘onze meiden’
kwamen als ‘beste uit de bus’!
Wat zijn wij daar trots op!
Van harte gefeliciteerd met dit behaalde resultaat!
Zij zijn door naar de regionale finale op 18 mei.
Zet hem op meiden!
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Daltononderwijs, een kijkje in de groepen 1/2A, 4A en 5A
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Een kijkje in groep 1/2A:
In onze groep (1/2a) werken wij via de vijf daltonpijlers. Wij vertellen u graag hoe de daltonpijlers bij
ons in de groep zichtbaar zijn.
1. Vrijheid in verbondenheid:
Een mooi voorbeeld van deze pijler is het kiesbord dat wij gebruiken. We maken gebruik van een
digitaal systeem (digikeuzebord) waarin een beperkt aantal activiteiten per keer aangeboden wordt.
De kinderen zijn tijdens het basisplein (speelmoment) vrij om te
kiezen waarmee zij willen spelen. Wel zitten er afspraken
verbonden aan dit bord. Het bord registreert bijvoorbeeld hoe
vaak een kind kiest voor een activiteit. Bij een activiteit dat al
eerder gekozen is, krijgt een kind bijvoorbeeld de volgende dag
een stip achter zijn/haar naam. Het is bij ons in de klas niet de
bedoeling dat er de hele week voor dezelfde activiteit gekozen
wordt. Daarom hanteren wij de afspraak: op maandag en
dinsdag kies je een activiteit zonder stip. Op woensdag en
donderdag mag je kiezen voor een activiteit waarbij je één stip
hebt en op vrijdag mag je kiezen voor een activiteit met twee
stippen. Dan zijn ze dus voor de 3e keer met een bepaalde
activiteit bezig.
De kinderen hebben vrijheid in de activiteiten waar zij voor kiezen, maar dienen zich wel daarbij aan
de afspraken te houden. Zij leren hiermee om doordachte keuzes te maken.
2. Zelfstandigheid
Wij stimuleren in de klas om altijd alles eerst zelf te proberen voordat je hulp vraagt aan je maatje of
de leerkracht. ‘Van proberen kan je leren’ is ons motto. Wij zijn ook bezig een hulpmuur te maken in
de klas. Daarop kunnen de kinderen zien welk kind wat kan. Bijvoorbeeld een rits dichtdoen of een
beker opendraaien.
3. Samenwerken
Bij ons in de groep hebben alle kinderen een maatje. Een maatje is een kind uit de groep die je altijd
om hulp kan vragen. Wanneer het bijvoorbeeld niet lukt om een jas dicht te ritsen, mogen de
kinderen dit altijd eerst aan hun maatje vragen voordat zij hulp vragen aan de juf. De maatjes staan
ook samen in de rij wanneer we naar buiten gaan en zijn samen, eens in de (ongeveer) twee weken,
helpend handje.
Tijdens het ontwikkelplein werken de kinderen ook samen. Wanneer ze kiezen voor hetzelfde
werkje, zitten ze bij elkaar aan tafel.
4. Effectiviteit en verantwoordelijkheid
Samen zijn wij verantwoordelijk voor elkaar, de klas en de materialen in de klas. Samen zorgen wij
ervoor dat wij een leuke dag hebben met elkaar door, aan het begin van het schooljaar, samen
groepsafspraken op te stellen. Deze hangen wij het hele jaar met een foto aan de deur zodat wij elke
dag ons aan de gemaakte afspraken kunnen houden.
Ook zijn wij verantwoordelijk voor de klas en de materialen in de klas. Als wij ergens mee gespeeld
of gewerkt hebben, ruimen wij dat altijd weer netjes en compleet op, op de plek waar wij dat ook
gepakt hebben. Alles heeft een vaste plek in de groep zodat we altijd weer weten waar het naar terug
moet. Zo blijft alles ook netjes.
Daarnaast hebben de kinderen van groep twee ook een taak in de klas. Hierbij kan je denken aan: de
prullenbak pakken en opruimen bij eet- en drinkmomenten, vegen wanneer wij gegeten hebben,
controleren of de kasten netjes zijn bij het opruimen en de kapstok controleren of alle jassen, tassen
etc. netjes in de luizenzakken zitten.
Zo zijn wij samen verantwoordelijk voor een mooie dag en kunnen wij genieten met elkaar.
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5. Reflectie
Gedurende de dag gebeurt er veel. Wij leren door situaties te reflecteren met elkaar. Dat kan erg
variëren van een doel van een les reflecteren zodra de les voorbij is of een gemaakt werkje (inhoud,
proces en eindresultaat), tot het reflecteren van ruzies om het daarna ook weer met elkaar op te
lossen. Na de weektaak reflecteren de kinderen ook op hun werkhouding. Dit beoordelen ze door
middel van een smiley.
Een kijkje in groep 4A:
Zelfstandigheid en Samenwerken
In groep 4a zijn de Daltonpijlers: Zelfstandigheid en Samenwerken, gedurende de dag te zien. Na
instructie in de groep kunnen de kinderen een eigen werkplek kiezen binnen of buiten de klas. In de
klas kan dat bij een ander tafelgroepje zijn en buiten de klas kunnen de kinderen in de middenruimte
van school een werkplek kiezen. Als er in de middenruimte gewerkt wordt krijgen de kinderen een
gangpas mee en dienen ze zich te houden aan de geldende de regels voor het werken op de gang. De
regels zijn:
- We werken zelfstandig met de 0-stem of werken samen met de 3-stem
- Wij blijven aan onze werkplek zitten
- Wij zorgen ervoor dat anderen geen last van ons hebben
- Wij lopen rustig over de gang
- Wij ruimen onze werkplek netjes op
De Daltonpijlers Vrijheid en Verantwoordelijkheid komen bij bovenstaande punten ook terug.
Bijvoorbeeld bij het kiezen van waar je je werk gaat maken, alleen of samen en wat is een verstandige
keus? Is de leerstof pittig, wie kan jou het beste helpen? Heb je hulp van de leerkracht nodig of kan
een maatje jou helpen? Waar kan je op dat moment het beste leren en concentreren? Kinderen die
nog moeite hebben met verstandige keuzes maken, helpen we als leerkracht op weg door in gesprek
te gaan en vragen te stellen.
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Een kijkje in groep 5A:
In groep 5 kiezen we aan het begin van de week
een plek in de klas. Op deze plek zitten de
kinderen vooral tijdens de instructies. Het doel
is om te leren een juiste keuze te maken voor
een goede plek om te werken en leren. Naast
vrienden / vriendinnen zitten is gezellig, maar
dit is niet altijd een handige keuze voor het
geconcentreerd maken van de les of voor het
samenwerken.
Naast de gekozen plek, wordt er door de dag
heen ook samengewerkt aan opdrachten.
Daarbij kan dan met het groepje ook een plek
gekozen worden waar goed gewerkt kan
worden aan de les. Dit kan ook een plek buiten de klas zijn. De kinderen nemen dan een gangpas
mee en kunnen buiten de klas een werkplek uitkiezen, om de les te maken.
Schoolfruit is afgerond
De afgelopen 20 schoolweken hebben
alle leerlingen van groep 1 tot en met 8
schoolfruit & groente gekregen, 3 keer
per week.
Daardoor hebben alle leerlingen kennis
gemaakt met nieuwe smaken en
geproefd.
Op deze wijze wordt gezond eten
gestimuleerd. Deze week was de laatste
week van het schoolfruit. Wij kijken er
met een goed en gezond gevoel op terug.
Dank aan de leerlingen van de
bovenbouw voor het snijden en het
rondbrengen. Wie weet tot volgend jaar!
Vakantierooster en studiedagen schooljaar 2022 - 2023
Het vakantierooster en de data van de studiedagen (vrije dagen voor de leerlingen) voor het volgend
schooljaar 2022-2023 zijn bekend. We verzoeken u, bij het plannen van vakanties, rekening te
houden met onderstaande data:
Studiemiddag
Herfstvakantie
Sinterklaasfeest
Start Kerstvakantie
Vrijdag vóór Kerst
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag & Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

Vr 30 september 2022 school tot 12.00 uur i.p.v. 14.00 uur
Ma 17 oktober t/m vr 21 oktober 2022
Ma 5 december 2022 school tot 12.00 uur i.p.v. 14.00 uur
Woe 21 december 2022 school tot 12.00 uur i.p.v. 14.00 uur
Vr 23 december 2022
Ma 26 december 2021 t/m vr 6 januari 2023
Ma 27 februari t/m vr 3 maart 2023
Vr 7 april t/m ma 10 april 2023
Ma 24 april t/m vr 5 mei 2023
Do 18 mei t/m vr 19 mei 2023
Ma 29 mei 2023
Ma 24 juli t/m vr 1 september 2023
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Studiedag 1.
Studiedag 2.
Studiedag 3.
Studiedag 4.
Studiedag 5.

Vr 14 oktober 2022
Do 22 december 2022
Ma 6 maart 2023
Do 6 april 2023
Di 30 mei 2023

Invulling studiedagen
Elk schooljaar zijn er een aantal studiedagen voor het team ingepland voor de team- en
schoolontwikkeling. Dit schooljaar staan deze studiedagen in het teken van teamontwikkeling en de
implementatie van het programma van ‘de Vreedzame School’.
Ook in het nieuwe schooljaar zal het programma van ‘de Vreedzame School’ in de schijnwerpers
staan en zal er met het team nog meer verdieping in worden aangebracht. Ook zal het anders
organiseren, groepsdoorbroken werken en de zaakvakken aandacht krijgen binnen het team op de
studiedagen. Het doel is om het gegeven onderwijs voor de leerlingen te blijven versterken.
Verhuizingen en aanmelden broertjes/zusjes
In verband met de voorbereidingen voor het schooljaar 2022-2023 zijn we graag op de hoogte van
verhuizingen van leerlingen (met een schoolwisseling tot gevolg) die voor september op stapel staan.
Indien dit nog niet schriftelijk is doorgegeven dan graag spoedig mailen naar
administratie@droomspiegel.nl
Ook maken we u erop 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 komen? We horen het graag 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

Nieuws uit de OV
Zon, feest en iedereen in het oranje/rood/wit/blauw! Wat een topdag was het. De
sfeer zat er goed in. Iedereen danste enthousiast mee met de warming-up op het
officiële Koningsspelen nummer. De kinderen waren hierna helemaal klaar om er
een leuke en sportieve dag van te maken.

Groepen 1 t/m 4 sportdag bij de Playground
De groepen 1 t/m 4 startten op school met het inmiddels traditionele Koningsontbijt.
Vervolgens gingen de groepen naar de Playground in Almere Poort. Op de Playground waren er tal van
activiteiten opgezet voor de kinderen. De kleutergroepen gingen voetballen, dansen, Oud-Hollandse spelletjes
spelen en stoepkrijten. Ze konden even helemaal losgaan in de speeltuin en op de enorme stormbaan, maar ook
het interactieve geheugenspel kreeg veel belangstelling.
Groep 3 en 4 hoefden zich niet te vervelen. Voor hen waren er onderdelen opgezet als straatvoetbal,
boogschieten, kickboksen, skaten, longboarden, basketballen en handboogschieten! De leerlingen konden al
aardig overweg met pijl en boog en ontpopten zich tot ware Robin Hoods. Dit leverde veel vrolijke gezichten op.

De dag werd afgesloten in stijl met een disco in het openlucht theater en een lekker waterijsje gesponsord door
de Plus.

Groepen 5 t/m 8 sportdag bij FBK
Bij het sportpark Fanny Blankers Koen liep het even anders dan verwacht in de ochtend. Er kwamen daar maar
liefst 9 scholen en 45 klassen uit heel Almere. Helaas was het aanrijden hier niet helemaal op ingericht en was het
op het grote terrein zoeken waar je moest zijn. Ondanks de verkeersopstoppingen en de grote en kleine
ongelukjes die plaatsvonden, hebben we er gelukkig een sportieve dag van kunnen maken!
De leerlingen gingen per groep uiteen naar diverse onderdelen. De activiteiten verschilden per klas. De sporten
die aangeboden werden, zijn o.a. rugby, voetbal, trefbal, kickboksen, korfbal, dans, skeeleren en kuksoolwon.

De sfeer was uitstekend. Er werd plezier gemaakt en fanatiek bewogen. We hebben de dag fijn kunnen afsluiten
samen en het ijsje dat houden de leerlingen nog tegoed voor na de vakantie!

Dank
Zonder de hulp van vrijwilligers, de combinatiefunctionarissen van de Schoor, de sportaanbieders Bonjasky
Academy en de Kids Dance Academy, de verenigingen bij FBK, het ROC en natuurlijk onze eigen gymleraar
Michiel was deze sportdag niet te realiseren. Dit beseffen wij ons goed en we zijn dankbaar dat er zoveel animo
was om te helpen.
Het was een hele puzzel om de sporten voor de verschillende clinic rondes ingevuld te krijgen, maar het is gelukt.
Mede dankzij alle leraren en hulpouders die zich deze dag hebben ingezet. Petje af!’

Wij kijken met een voldaan gevoel terug
Het is gelukt om een groot aantal mensen op zijn eigen manier in beweging te krijgen. En ook alle
hulp(groot)ouders deden actief mee! Ondanks dat de opstart iets anders liep dan gepland, is het een geslaagde
dag geweest. We hopen dat dit initiatief in de komende jaren een mooi vervolg krijgt.
Maar nu eerst, een hele fijne vakantie gewenst!

De Koningsspelen commissie

