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Nieuwsbrief september 2022 

Nieuws rondom & vanuit ‘de Droomspiegel’ 

 
Agenda 

 

5 september Inschrijven voor de startgesprekken, voor ouders met meerdere kinderen op school 

5 september De portfoliomappen worden op school verwacht 

6 september Inschrijven voor de startgesprekken, voor de andere ouders 

7 september OV-overleg in de avond 

9 september Inschrijvingen in Parro worden gesloten om 15.00 uur 

9 september Informatiemarkt van 16.00 uur tot 17.30 uur  

12 september Week van de startgesprekken 

12 september Informatiebijeenkomst voor nieuwe ouders en leerlingen 

13 september Informatiebijeenkomst voor nieuwe ouders en leerlingen 

15 september Ouderpanel 

30 september Verjaardagenochtend juffen en meesters 

30 september Stichting SKO 25 jaar!  

3 oktober Nieuwsbrief oktober 

 

Veilig naar school 

We zijn gestart! Om eenieder veilig naar school te laten gaan verzoeken wij u zoveel mogelijk lopend 

of met de fiets naar school te komen.  

 

Daarnaast vragen wij u op locatie Marco Polo (voor de groepen 1 t/m 5) bij het ophalen van uw 

kind(eren) om achter de (vervaagde gele) lijn te wachten. We merken dat het druk is op het plein na 

schooltijd met het ophalen. Op deze wijze blijft het voor iedereen overzichtelijk en veilig.  

 

Brengt en/of haalt u uw kind(eren) op locatie Bosrand? Dan vragen wij u om gebruik te maken van de 

grote parkeerplaats rechts achter de school. Het is niet de bedoeling om te stoppen in de bocht. Op 

deze wijze kunnen de leerlingen van de Bosrand veilig het schoolplein betreden.  
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Wat goed dat er zoveel leerlingen op de fiets naar school 

komen. Dat juichen wij toe! We stappen af bij de poort en 

wandelen met de fiets aan de hand naar de fietsenstalling. 

De leerlingen van groep 7 op locatie Bosrand maken 

gebruik van de stalling links en rechts van de schuur. 

 

Wist u dat uw kind(eren) zich eerst meldt bij de eigen 

leerkracht alvorens hij of zij naar u of de oppas/opvang toe 

loopt? 

 

Wij vragen het volgende aan u: 

 Kom zoveel mogelijk lopend of fietsend naar 

school. 

 Het laatste gedeelte van de Willem Barentszroute 

is een voetpad. Hier dient u af te stappen en 

lopend verder te gaan. Zie foto: 

 Komt u toch met de auto? Parkeer de auto dan in 

een parkeervak.  

 Blokkeer geen inritten en uitritten van 

buurtbewoners.  

 Sta niet stil met uw auto in een bocht.  

 Kom op tijd. Vanaf 08.15 uur gaan de deuren 

open. 

 

Startgesprekken 

Vanaf vandaag is het mogelijk om u kind(eren) in te schrijven via Parro voor het startgesprek.  

Dit gesprek is dit schooljaar facultatief en zal 10 minuten duren per leerling. Dit betekent dat het niet 

verplicht is om u in te schrijven en wel gewenst is.  

Deze gesprekken zijn niet inhoudelijk, dit is een omgekeerd gesprek waarbij de leerkracht(en) meer 

te weten komen over uw zoon of dochter.  

 

Uw kind(eren) presenteren graag hun identiteitscirkel in de midden- en bovenbouw. Deze zal ook in 

de portfoliomap komen. Zorgt u ervoor dat de portfoliomap terug naar school komt deze week? 

 
De startgesprekken zullen plaatsvinden in de middag van maandag 12 september t/m vrijdag 16 

september. 

 

De looproute voor het startgesprek: 

 

Op locatie Marco Polo geldt: 

- Naar binnen via de linkerdeur 

- Naar buiten via de rechterdeur 

 

Op locatie Bosrand geldt voor de groepen 6 van juf 

Nini en juf Vallerie & juf Nabila: 

- Naar binnen via de linkerdeur 

 

Op locatie Bosrand geldt voor de groep 6 van juf Laura en de groepen 7: 

- Naar binnen via de rechterdeur 
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Informatiemarkt vrijdag 9 september 

 
Bent u benieuwd naar hoe het leerjaar er voor uw kind(eren) uit ziet? 

Bent u nieuwsgierig wat uw kind(eren) dit schooljaar zullen gaan leren? 

Of wil u graag een nadere kennismaking met de leerkracht(en) van uw kind(eren)? 

 

Kom dan aanstaande vrijdag naar de informatiemarkt op locatie Marco Polo tussen 16.00 uur en 

17.30 uur. Er zullen verschillende kramen klaarstaan met informatie voor u! 

 

U komt toch ook? 

 

Op tijd naar school komen 

Als school vinden we het heel belangrijk dat leerlingen op tijd op school 

komen. De school is vanaf 08.15 uur geopend. De leerlingen zitten om 

08.25 uur in de klas zodat de lessen om 08.30 uur kunnen starten. We 

spreken van te laat komen wanneer de leerling na 08.30 uur in de klas is. 
 

Het is voor de leerkracht fijn om te weten wie zij mogen verwelkomen. 

Te laat in de klas is zowel voor de groep als voor uw kind geen prettige 

start van de schooldag. Uw kind mist hierdoor het startmoment met 

elkaar en mogelijk instructies. 

 

De leerkracht dient elke keer bij te laat komen dit te noteren in het 

leerlingvolgsysteem. Te laat komen valt dan ook onder ongeoorloofd verzuim.  

Wanneer uw kind 3 keer te laat is zal de leerkracht telefonisch contact opnemen met de ouders of 

uitnodigen voor een gesprek voor een gesprek op school. 

Als uw kind daarna nog meerdere malen te laat is nodigt de directie u uit voor een gesprek.  

Bij de eerstvolgende keer dat de leerling weer te laat is, zal de directie contact opnemen met de 

leerplichtambtenaar. Een gesprek en eventueel een boete kan dan het gevolg zijn. 

 

Ouderpanel 

Het is nog mogelijk om u aan te melden voor het ouderpanel! De eerste bijeenkomst zal plaatsvinden 

op donderdag 15 september van 08.30 uur tot 09.30 uur.  

 

Het ouderpanel biedt de Droomspiegel om op een laagdrempelige en rechtstreekse manier een reëel 

beeld te krijgen van wat er onder u als ouder leeft. De panelleden functioneren als gesprekspartner 

voor de directie betreffende aspecten als identiteit, kwaliteit en organisatie van het onderwijs. Het 

onderwerp van gesprek kan variëren. Ook kan het gesprek gaan over een veelheid van vragen, 

waarop ouders graag antwoord willen hebben.  

 

Samenstelling 

Wij zullen ook dit schooljaar gaan werken met een ouderpanel, bestaande uit gemotiveerde ouders, 

die samen met de schooldirectie van gedachten willen wisselen over uiteenlopende onderwerpen. 
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Dit ouderpanel komt dit schooljaar 3 keer per bij elkaar. Van elke bijeenkomst wordt een verslag 

gemaakt welke bekend wordt gemaakt aan alle ouders via Parro en/of de nieuwsbrief. Uiteraard 

wordt dit verslag ook naar het team gestuurd. 

 

Doel van het ouderpanel 

Doelen van het ouderpanel zijn: 

- Het vergroten van de betrokkenheid van ouders bij de school en het onderwijs. 

- Het waar mogelijk komen tot verbeteringen van het onderwijs dat gegeven wordt. 

- Het verhelderen van keuzes die de school maakt, heeft gemaakt of wil maken. 

- Het peilen van wat er onder de ouders/verzorgers leeft, hoe gedacht wordt over bepaalde 

schoolthema’s. 

 

Bevoegdheden van het ouderpanel 

- Het ouderpanel biedt de gelegenheid tot het stellen van vragen. 

- Het ouderpanel biedt de gelegenheid om mee te denken over ontwikkelingen op school. 

- Het ouderpanel is een klankbord voor het team/directie bij nieuwe ontwikkelingen. 

- Het ouderpanel heeft geen beslissingsbevoegdheid. 

 

 

Inhoud 

De inhoud van de bijeenkomsten kan verschillen. In ieder geval komen tijdens deze bijeenkomsten de 

meningen en opvattingen van de ouders aan bod. Het is een hoor- en wederhoor. Doorvragen, 

verklaren, uitleggen etc. dit vanuit alle partijen. Daarnaast wordt u als ouder in de gelegenheid gesteld 

om zelf punten aan te dragen waarover u vragen heeft. De tijdsduur is ongeveer één tot hooguit 1,5 

uur.  

 

Samengevat: 
- Het ouderpanel heeft een formele 

status als klankbordgroep. 

- Het is echter geen klachtenbureau. 

- Er worden geen leerlingen 

besproken. 

- Er wordt niet over leerkrachten 

gesproken. 

- Er worden geen besluiten 

genomen. 

- Er wordt geen beleid gemaakt.  

- Er wordt wel teruggekoppeld naar 

de MR. 

 

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. 

 

mailto:administratie@droomspiegel.nl
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Verjaardagenochtend juffen en meesters  

Dit schooljaar zijn we er al vroeg bij om alle juffen en 

meesters te feliciteren met hun verjaardag! In plaats van 

aan het eind van het schooljaar (waarbij al veel 

bijzondere dagen/activiteiten zijn) is er dit schooljaar 

voor gekozen om gebruik te maken van het moment in 

de ochtend van 30 september! 
 

In de middag hebben alle leerlingen vanaf 12.00 uur vrij 

en het is een feestelijke dag voor de stichting, vandaar 

deze dubbele feestdag ook voor alle juffen en meesters 

van de Droomspiegel! 

 

Zorgt u op deze dag voor een mooie tekening, 

presentje, complimentje of cadeautje voor de juf(fen) 

en/of meester van uw kind(eren)? 

 

SKO 25 jaar! 

In de middag van 30 september zijn alle leerlingen. Stichting SKO 

(Stichting Katholiek Onderwijs  
Flevoland & Veluwe) bestaat dit schooljaar 25 jaar.  

Vanaf 12.00 uur zullen alle SKO-scholen deze dag de deuren sluiten 

in de middag. 

Denkt u eraan om dit tijdig door te geven bij de BSO, opvang etc.?  

 
Leerkracht ziek? 

Wij zijn verheugd u te kunnen melden dat wij met een compleet team zijn gestart! 

Juf Leila, juf Vera, juf Romy en juf Katinka zijn met zwangerschapsverlof en worden vervangen door  

ZZP’ers.  

Wel willen wij u erop wijzen dat het niet vanzelfsprekend is dat er vervanging is als een juf of 

meester zich heeft ziek gemeld.  

 

In eerste instantie wordt er een beroep gedaan op de invalpool. Deze is ook dit schooljaar vanaf de 

start van het nieuwe schooljaar zo goed als leeg. 

Ten tweede zullen we onderzoeken of we intern kunnen schuiven of een (gepensioneerde) 

leerkracht kunnen inzetten. Tot slot wordt er bekeken of er iemand extra kan werken of dat we een 

leraarondersteuner of een onderwijsassistent kunnen inzetten. Wanneer dit allemaal niet mogelijk 

blijkt zullen we een beroep doen op u om uw zoon/dochter thuis te houden.  

 

Het is niet wenselijk om uw kind te verdelen bij ziekte omdat daardoor de andere groepen binnen de 

school zwaar(der) worden belast. De consequentie hiervan kan nog meer uitval betekenen. Ook is 

het mogelijk dat er meerdere groepen in eenzelfde bouw te maken kunnen krijgen met uitval van de 

leerkracht. Wij zullen u nadrukkelijk vragen om dan uw kind thuis te houden.  

 

Wij beseffen dat dit ook een verzwaring voor u mogelijk kan betekenen. In de huidige tijd van het 

grote lerarentekort en Corona kunnen we hier helaas niet omheen. Wij rekenen op uw begrip.  

 
Aanmeldingen broertjes/zusjes 

Dit schooljaar is er gestart met 5 reguliere kleutergroepen, heel fijn ook zo samen op eenzelfde 

locatie. De inschrijvingen blijven binnenstromen! Sinds vorige week gaan er nu al dagelijks meer dan 

500 leerlingen naar de Droomspiegel! 

 

Daarom is het van groot belang dat als u kinderen heeft tussen de 0 en 4 jaar om hen tijdig in te 

schrijven. Dan voorkomt u dat er geen plek is. De school geeft namelijk wel voorrang aan broertjes 
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en zusjes wanneer zij aangemeld zijn. Wanneer de school dit niet weet kunnen we niet garanderen 

dat er plek is.  

 

U kunt uw kind(eren) aanmelden door het invullen van een inschrijfformulier. Dit kunt u vragen via 

administratie@droomspiegel.nl  

 

Tweede schooljaar van het programma van de Vreedzame School 

Dit schooljaar zal het tweede schooljaar zijn van de implementatie van het programma van de 

Vreedzame school. De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor 

sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een 

leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin 

kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich 

verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen 

mensen. 
  

In de periode van elk nieuwe schooljaar geven de leerkrachten 3 of 4 lessen in de week. In deze 

weken gaan we kennismaken met elkaar en bespreken we met elkaar hoe wij het graag willen in de 

klas. Blok 1 heet dan ook ‘We horen bij elkaar’. De Vreedzame school blijft niet alleen bij het geven 

van de lessen. De hele dag door gaan wij vreedzaam met elkaar om. Gedurende het schooljaar leren 

de kinderen veel over hoe dit moet.  

 

Wij zullen u als ouder hier graag opnieuw bij betrekken. In de 

nieuwsbrief zult u regelmatig lezen over hoe wij het programma 

gebruiken in de klassen, hoe het leeft in de school. Ook 

krijgt u aan het einde van elk blok een ‘kletskaart’ van de 

leerkracht opgestuurd. Hierin staat waar wij dit blok mee 

bezig zijn geweest en er staan een aantal vragen op die u 

uw kind zou kunnen stellen. Zo kunt u het gesprek thuis 

voortzetten. 

 
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  

mailto:administratie@droomspiegel.nl
mailto:info@droomspiegel.nl
mailto:administratie@droomspiegel.nl







