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Nieuwsbrief augustus 2022 

Nieuws rondom & vanuit ‘de Droomspiegel’ 

 

Agenda 

 

29 augustus  Eerste schooldag schooljaar 2022-2023 

5 september Nieuwsbrief september 

 

Welkom terug op school! 

Aanstaande maandag is het zover! Het nieuwe schooljaar 2022-2023 gaat van start! Hopelijk heeft u 

een ontspannen zomervakantie gehad en veel plezier gemaakt.  

 

We zijn de zomervakantie ingegaan met een compleet team. Dat is zo gebleven. Het team van de 

Droomspiegel heeft er ontzettend veel zin in om alle leerlingen en ouders weer te verwelkomen!  

 

De verhuizing is een feit. De locaties zijn heringedeeld. Vanmiddag mocht u alvast sfeer proeven en 

een kijkje komen nemen. Wat was het fijn om veel leerlingen weer te mogen verwelkomen! De 

opkomst was groot. Was u niet in de gelegenheid? Aanstaande maandag op de eerste schooldag bent 

u natuurlijk welkom om mee naar binnen te lopen om een momentje een kijkje te nemen in de 

groep(en) van uw kind(eren). 

 

Vanaf de tweede schooldag blijven de leerkrachten in de ochtend bij het lokaal.  

Er zullen dan twee inloopdagen zijn per week. Deze inloopdagen zullen na de vakanties wisselen van 

dag. De wijzigingen van de dagen zult u in deze nieuwsbrief gaan lezen. 

 

Tot de herfstvakantie zijn dit de dinsdag en donderdag. De deuren zijn om 08.15 uur open en u bent 

in de gelegenheid om tot 08.30 uur gebruik te maken van dit ouder-kind-moment.  

Op maandag (vanaf de 2e schoolweek), woensdag en vrijdag wandelen de leerlingen zelfstandig de 

school in. U neemt afscheid op het plein.  

Om 08.15 uur gaan de deuren open en om 08.30 uur start de les. Zorgt u ervoor dat uw kind(eren) 

op tijd in de school is?  

 

Het weekoverzicht tot de herfstvakantie (voor alle groepen van de school) ziet er als volgt uit: 

Maandag: leerlingen lopen zelfstandig naar binnen 

Dinsdag: inloopmoment ouders van 08.15 uur tot 08.30 uur 

Woensdag: leerlingen lopen zelfstandig naar binnen 

Donderdag: inloopmoment ouders van 08.15 uur tot 08.30 uur 

Vrijdag: leerlingen lopen zelfstandig naar binnen 

 

Houdt u rekening met het halen en brengen dat u geen gebruik kunt maken naast de parkeerplaats 

van locatie Marco Polo? Daar wordt gebouwd. Kom daarom zoveel mogelijk lopend, op de fiets of 

rijd samen naar school. 
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Elke dag om 14.00 uur is de school uit en komen de leerkrachten met de groep naar buiten. Zij 

zullen op een vaste plek op het plein gaan staan. Denkt u eraan om achter de gele lijn op Marco Polo 

te wachten en op Bosrand genoeg afstand te bewaren? Zo blijft het overzichtelijk voor iedereen. 

 

Op locatie Marco zullen de groepen als volgt gaan staan: 

De groepen 1-2 staan tegen de muur.  

De groepen 3 staan aan de vooraan.  

De groepen 4 staan aan de zijkant van het gebouw, tegen de muur.  

De groepen 5 staan aan de zijkant van het gebouw, op het grasveldje. 

 

 
 

Jaarkalender 

Voor de zomervakantie heeft u de nieuwe jaarkalender ontvangen via de mail. Deze kunt u nog 

teruglezen op www.droomspiegel.nl In de jaarkalender staan belangrijke data vermeld.  

  

Communicatie met school en leerkracht(en) 

Wilt u bijzonderheden delen met de groepsleerkracht? Dan kunt u dit kort kenbaar maken na 

schooltijd op het schoolplein of even naar school bellen via telefoonnummer 036-540 6060 (locatie 

Marco Polo), 036-540 6161 (locatie Bosrand).  

 

De teamleden hebben van 14.00 uur tot 14.30/14.45 uur verplicht pauze. 

Het is daarom niet de bedoeling om lange gesprekken te voeren op het schoolplein of tijdens het 

inloopmoment. Vraag daarom om een afspraak in te plannen met de groepsleerkracht. Want wij 

willen u heel graag te woord staan en daarvoor alle tijd nemen.  

 

http://www.droomspiegel.nl/
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Is uw kind ziek? U kunt uw kind zelf ziek melden via de Parro app. Voor een bezoekje aan de 

tandarts of huisarts dient u wel naar school te bellen voor 08.30 uur.  

Wilt u verlof aanvragen? Download dat het verlofformulier dat staat op de website 

(www.droomspiegel.nl) vul het in, en mail deze daarna naar administratie@droomspiegel.nl  

 

Volgt u ons ook op Facebook? 

Sinds vorig jaar is er een pagina aangemaakt op 

Facebook van de Droomspiegel.  

 

Volgt u ons al? Op deze pagina leest u de 

ontwikkelingen van de school en zullen nieuwsitems 

worden gedeeld.  

 
Nieuwsbrief en ouderpanel 

Vorig schooljaar zijn we gestart met het ouderpanel. Dit bleek een succes om op een laagdrempelige 

manier met elkaar in gesprek te gaan over schoolse onderwerpen. Vanuit daar was de wens om de 

nieuwsbrief niet op vrijdag maar op maandag te ontvangen, omdat ouders ervaren dat op vrijdag veel 

informatie wordt gestuurd vanuit verschillende kanalen en bij meerdere kinderen uit een gezin. Hier 

hebben wij gehoor aan gegeven.  

Vanaf september zullen wij dan (mits mogelijk is) de nieuwsbrief naar u sturen op de maandag. 

 

Op de jaarkalender leest u de momenten van het ouderpanel van dit schooljaar. Wilt u een 

bijeenkomst bijwonen? Heel graag! Mail dan naar administratie@droomspiegel.nl en geef u alvast op 

voor een of meerdere bijeenkomsten. 

 
Babynieuws! 

Beste ouders en kinderen van de Droomspiegel, 

 

Op 8 augustus 2022 zijn mijn partner en ik de trotse 

ouders geworden van onze tweede dochter Kae.  

 

Met de kleine meid en met mij gaat alles goed. Onze 

oudste dochter Nyla is een hele trotse, grote zus!  

 

Wij genieten met zijn viertjes van deze bijzondere 

periode. 

 

Groetjes, 

Juf Romy 

 

 

 

 

 

 
 

Nieuwe leerlingen kunt u vanaf de geboorte aanmelden.  
Neem contact op met de administratie via info@droomspiegel.nl  
De school is NIET aansprakelijk voor verlies, diefstal en of beschadigen van persoonlijke eigendommen. 
Heeft u deze nieuwsbrief niet via email ontvangen? Geef uw e-mailadres door via administratie@droomspiegel.nl  
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