Nieuwsbrief november 2022
Nieuws rondom & vanuit ‘de Droomspiegel’
Agenda
7 t/m 11 november

Inzamelingsactie voor het Leger Des Heils

8 november

Atelier 1: groepen 3, 4, 5 & 6, 7, 8

11 november

Knutselochtend Sint Maarten groepen 1-2 van 08.30 uur tot 09.15 uur

11 november

Sint Maarten

12 november

Sint weer in het land

14 november

Informatiebijeenkomst voor nieuwe ouders en leerlingen

14 november

Inschrijven voortgangsgesprek: Om 08.00 uur wordt Parro opengezet voor
ouders met meerdere kinderen op de Droomspiegel

15 november

Informatiebijeenkomst voor nieuwe ouders en leerlingen

15 november

Inschrijven voortgangsgesprek: Om 15.00 uur wordt Parro opengezet voor
ouders met 1 kind op de Droomspiegel

21 november t/m
2 december

Weken van de voortgangsgesprekken voor alle leerlingen

21 november

Uitreiking certificaten mediatorentraining De Vreedzame School

23 november

OV overleg in de avond

24 november

MR overleg in de avond

25 november

Pietendag & speelgoeddag groepen 1-2

1 december

Knutselochtend Sinterklaasmutsen groepen 1-2

2 december

Schaapspoort: start inzamelingsactie

5 december

Sinterklaasfeest: Vanaf 12.00 uur alle leerlingen vrij

5 december

Nieuwsbrief december

Voortgangsgesprekken
Van 21 november tot en met 28 november zijn de
voortgangsgesprekken voor alle leerlingen van de
groepen 1 t/m 8. U kunt zich vanaf vandaag of morgen hiervoor
inschrijven. Deze gesprekken zijn voor alle leerlingen van de
school (groep 1 t/m 8) en duren 10 minuten. Uw zoon/dochter
heeft in dit gesprek geen rol. Daarom is hij/zij niet bij dit gesprek.
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Door het voeren van een voortgangsgesprek wordt u als ouder(s) tijdig meegenomen in de
voortgang van de ontwikkeling van uw kind(eren).
Babynieuws!
Beste ouders en kinderen van de Droomspiegel,
Op woensdag 31 augustus zijn wij weer ouders geworden. Deze keer
van een zoon, onze Matthijs!
Met zijn 4140 gram een flinke jongen en hij groeit lekker door. Het
gaat goed met ons en we genieten erg van de tijd samen. Julia is een
onwijs trotse, grote zus!
Van mijn oude groep 3 (inmiddels 4a) heb ik lieve, zelfgemaakte post
ontvangen met felicitaties, onwijs lief! Bedankt allemaal!
Groetjes,
Juf Katinka
EDI: expliciete directe instructie
Onze lessen worden gegeven volgens het lesmodel van expliciete directe instructie (afgekort EDI). Bij
EDI doen alle leerlingen actief mee.
De leerkracht stelt heldere en begrijpbare doelen, denkt hardop en doet het voor. De leerlingen zien
hoe de leerkracht een probleem aanpakt.
De leerkracht controleert steeds of iedereen de uitleg begrijpt. De leerlingen krijgen allemaal
denktijd en ze mogen overleggen.
Om te stimuleren dat alle leerlingen actief meedoen en allemaal nadenken, gebruikt de leerkracht
activerende werkvormen, zoals
gebruik maken van wisbordjes. De
leerkracht maakt uiteraard ook
tijdens deze manier van lesgeven
onderscheid in welke leerlingen
meer en welke leerlingen minder
instructie nodig hebben.
Tijdens de lesafsluiting laten de
leerlingen zien of ze het lesdoel
beheersen. Dit doen ze door een
korte opdracht te maken of een
controlevraag te beantwoorden. De
lesafsluiting in een EDI-les vindt
plaats vóór de fase van zelfstandige
verwerking. Als leerkracht wil je er
namelijk zeker van zijn dat je
leerlingen de leerstof begrijpen,
voordat ze zelfstandig aan het werk
gaan. Bovendien is de lesafsluiting
belangrijk, omdat deze de
mogelijkheid geeft om te kijken of er
nog leerlingen zijn die een verlengde
instructie nodig hebben.
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Inschrijven Eerste Heilige Communie

De Eerste Communie vindt plaats op 10 april 2023 (Tweede Paasdag) om 10.00 uur en 12.30 uur.
De kinderen (vanaf groep 4 t/m groep 8) worden tijdens elf bijeenkomsten voorbereid op hun Eerste
Communie. Er zijn groepen op zaterdagmorgen en op dinsdagmiddag. De lestijden zijn op zaterdag
van 9.30 uur tot 11.00 uur en op dinsdag van 16.30 uur tot 18.00 uur.
Let op: Het is niet altijd mogelijk om kinderen van een school tijdens de voorbereidingen in dezelfde
groep in te delen.
De werkgroep zal echter, indien mogelijk, rekening houden met de door u opgegeven voorkeur.
De onkosten voor de voorbereiding inclusief foto’s en video bedragen 50 euro.
Voor elk volgend kind uit het gezin zijn de kosten 40 euro.
Enkele weken na de Eerste Communieviering kunnen foto’s en video worden gedownload.
Deze onkosten dienen vóór aanvang van de lessen te zijn voldaan.
Kinderen die nog niet gedoopt zijn, moeten voor aanvang van de lessen gedoopt worden.
Hiervoor kunt u na inschrijving een afspraak maken via tel.nr. 036-7857047.
U kunt uw kind opgeven door het inschrijfformulier in te vullen op:
https://katholiekalmere.nl/communie/
Let op: de sluitingsdatum is 26 december 2022.
Mondelinge opgave of formulieren die na de bovengenoemde sluitingsdatum binnenkomen, worden
uitgesloten van deelname.
Sint Maarten
Op vrijdag 11 november vieren we Sint Maarten. De boodschap van Sint Maarten is delen met elkaar/
denken aan een ander. Om die gedachte centraal te stellen houden wij vanaf maandag 7 november
tot en met vrijdag 11 november in inzamelingsactie voor het Leger des Heils.
De leerlingen mogen 's morgens kleding, schoenen, handdoeken, beddengoed, knuffels, accessoires
(riemen, hoeden tassen) of sokken (per paar) meenemen en op de daarvoor bestemde tafel (in de
middenruimte) neerleggen.
De groepen 1/2 gaan op vrijdag 11 november (8.309.15 uur) de lampionnen knutselen en worden graag
geholpen door de ouders. Ook zullen er materialen
nodig zijn. Binnenkort zullen de desbetreffende
leerkrachten u hiervoor benaderen via Parro. Hier
kunt u zich dan aanwezig melden. De groepen 3, 4 en
5 maken tijdens de Ateliers een lampion.
Vrijdagmiddag zullen de lampionnen mee naar huis
gaan en krijgen de kinderen namens de OV een
mandarijn.
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Van ‘erkend’ Dalton naar Dalton
Dit schooljaar is de Droomspiegel geen ‘erkende’ Daltonschool, zoals de eisen die de Nederlandse
Dalton Vereniging stelt aan haar leden. Dat was de conclusie van een schoolbezoek voor de
zomervakantie van deze vereniging. De Droomspiegel kan zich hierin vinden.
De focus van dit schooljaar is: sterk zijn in de basis. We focussen ons op het leerrendement bij het
lesgeven aan de leerlingen en zullen leerkrachtvaardigheden nog verder gaan versterken.
Wat betreft Dalton blijft alles nagenoeg hetzelfde in de praktijk. Vorig schooljaar is het Dalton
handboek herschreven.
Dit schooljaar zullen we het handboek blijven gebruiken en de nieuwe teamleden hierin meenemen.
Het enige dat anders zal zijn, is dat we het logo van de Nederlandse Dalton Vereniging niet meer
mogen gebruiken. We zullen voorlopig niet naar een nieuwe erkenning toewerken. We blijven een
Daltonschool.
Dalton, een kijkje in de groepen 7
In groep 7 zijn we tot net voor de herfstvakantie gestart met een 1-weekse weektaak. De laatste 2
weken voor de herfstvakantie hebben we de 2-weekse weektaak geïntroduceerd. Hierbij is er sprake
van een toenemende mate van verantwoordelijkheid bij de leerlingen. Naast de weektaak zijn we dit
jaar erg blij met ons eigen werkplein vlak naast de lokalen. Hier maken we dagelijks dan ook dankbaar
gebruik van. Het samenwerken stimuleren wij extra in groep 7 door onder andere het Ralfi lezen, dat
we 4x per week doen, en in groepjes werken aan begrijpend lezen.
Vanaf het begin van het jaar is er ook extra focus geweest op het juiste gebruik van het vragenblokje,
het stoplicht en de bewegingsvrijheid in het lokaal. Ook stimuleren wij leerlingen te reflecteren op
eigen gemaakt werk door kritisch zelf na te kijken.
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De Vreedzame School, een kijkje in de groepen 7
De afgelopen 10 weken zijn we intensief bezig geweest met groepsvorming. Hierbij hebben we stil
gestaan bij afspraken zoals we het in de klas willen, regels binnen school die voor iedereen gelden en
hebben we gesproken over waarden en normen.
We gaan ons dit blok concentreren op
verschillende kleuren petten die je in
conflictsituaties op kunt hebben, en
welk gedrag hierbij hoort. Voor groep 7
kijken we verder dan alleen de klas, we
verruimen ons blik naar situaties buiten
de schoolmuren. Dit leidt tot hele
interessante gesprekken waarbij soms
de realisatie ontstaat dat er best veel
overeenkomsten tussen kleine
conflicten op school en grotere
conflicten buiten school zijn.
Ook aankomende periode zullen we hard blijven werken aan de groeiende groepsvorming zodat we
hier het hele jaar de vruchten van kunnen gaan plukken.
Mediatorentraining de Vreedzame School is gestart
De Vreedzame School is een sociaal-emotioneel programma waarbij we
nu in het tweede schooljaar zitten wat betreft de implementatie.
Dit schooljaar komt daar voor 12 leerlingen uit de groepen 7 en 8, de
mediatorentraining bij.
Deze leerlingen worden opgeleid tot mediatoren tijdens het buiten spelen.
Tevens worden juf Amber R. en juf Wendy opgeleid tot
mediatorentrainers.
Wanneer er buiten op het plein een conflict ontstaat, stellen de mediatoren voor om te helpen een
conflict op te lossen. Als de betrokken kinderen dat willen, gaan ze aan de slag. Is nog niet iedereen
zover, dan gaan ze nog even afkoelen. Daarna vertellen beide partijen hun kant van het verhaal. De
mediatoren helpen hen samen een oplossing te bedenken. Het is dus niet zo dat een oplossing wordt
opgelegd. Dat is een leerzaam proces voor iedereen. De Vreedzame School biedt hierin een
stappenplan. De mediatoren zijn te herkennen op het plein door het dragen van een schoolhesje.
Na het doorlopen van de training (3 momenten van een aantal uren) zullen de certificaten worden
uitgereikt op maandag 21 november.
(voor)leestip: de Blaadjesdief
Eekhoorn is boos.
Gisteren zaten er heel veel mooie blaadjes aan zijn boom,
maar vandaag? Vandaag zijn er een paar weg. Ze zijn vast
gestolen, en dat betekent… dat er een blaadjesdief rondloopt!
Een erg grappig verhaal over een eekhoorn die enorm
verbaasd is over de wisseling van de seizoenen.
Dit prentenboek was geselecteerd als thematitel voor de
Kinderboekenweek van 2022.
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Ziektemeldingen in Parro doorgeven
Sinds één jaar, kunt u ziektemeldingen doorgeven in Parro, in plaats van te bellen naar school:
Als uw kind ziek is kunt u dit zelf voor 08.30 uur doorgeven door onderstaande stappen te volgen:
1. Klik op absentie melden.
2. Klik op ‘ziek’ bij de reden voor de absentie.
3. Klik op de dag van ziekte.
De ziektemelding komt rechtstreeks terecht in de absentielijst van ons leerlingvolgsysteem.
U kunt alleen ziekte doorgeven. Bij Corona, tandarts- of doktersafspraken en/of verlofaanvragen
dient u wel nog contact op te nemen met de administratie via het telefoonnummer 036- 540 60 60.
Emailberichten naar de leerkracht(en) en/of de administratie om uw zoon of dochter ziek te melden
worden niet in behandeling genomen. De leerkracht is niet altijd in de gelegenheid om in de ochtend
de mail te lezen.
Intern Talentenlab is gestart

Twee weken geleden is het Intern Talentenlab weer van start gegaan. Onder leiding van juf Amber M.
worden leerlingen uit de groepen 4 t/m 8 naast het rijke leeraanbod in de eigen groep, extra
uitgedaagd op verschillende leer- en denkterreinen.
Vorige week zijn ze bezig geweest met een ontwerpproject; van aluminiumfolie moest een bootje
ontworpen worden waar zoveel mogelijk knikkers op konden blijven liggen. Ze ontdekten o.a. dat de
vorm en het oppervlak van grote invloed was op de draagkracht.

Schaapspoort
Op 2 december starten we met een inzamelingsactie voor de Schaapspoort. Dit is vanuit de
adventgedachte. Wat we gaan verzamelen wordt later deze maand in Parro gecommuniceerd.
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Sinterklaas
De Sint is al bijna weer in het land! Op school volgen wij het Sinterklaas
journaal. Natuurlijk kunt u dit thuis ook bekijken. Dit is elke (werk)dag te
zien om 18.00 uur op Nederland 3.
Uiteraard mogen alle kinderen dit jaar hun schoen weer zetten. De schoen
kan op maandag 21 november mee naar school genomen worden. Wij
hopen dat de inflatie de Sint niet teveel geraakt heeft!
Om alvast in de stemming te komen zal dinsdag 22 november de Sintband optreden. Alle groepen
zullen hier naartoe gaan. Dat wordt vast swingen geblazen!
25 november zal het Pietendag zijn en mogen de kinderen als Sint of piet verkleed naar school
komen.
De groepen 6 t/m 8 maken surprises voor elkaar. Deze worden donderdag 1 december (verpakt in
vuilniszak) mee naar school genomen. Op deze dag hebben de kleuters de mutsen knutselochtend. U
wordt hiervoor nog via Parro uitgenodigd door de leerkracht.
Op 5 december vindt de Sinterklaasviering plaats. De leerlingen verzamelen zich in de klassen waarna
ze naar de middenruimte gaan om Sint te verwelkomen. Ook op deze dag mogen de kinderen
verkleed naar school komen. Zoals in de jaarkalender vermeld zullen de kinderen om 12.00 uur uit
zijn.
Wij hebben er veel zin in!
Groet, de Sintcommissie.
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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Vacatures Ondersteuningsplanraad (OPR) coöperatie Passend
Onderwijs Almere
De OPR heeft volgens de Wet passend onderwijs de taak om eens per vier jaar instemming
te geven aan het Ondersteuningsplan van het SWV. Voor de schooljaren 2018-2022 is een
Ondersteuningsplan vastgesteld. In het Ondersteuningsplan staan afspraken over de manier
waarop alle leerlingen in het Samenwerkingsverband zo goed mogelijk de passende
ondersteuning kunnen krijgen die zij nodig hebben. De OPR volgt in de tussenliggende jaren
ook de voortgang van het Ondersteuningsplan.
Een belangrijke taak, en daar hebben wij jou bij nodig! Daarnaast functioneert de OPR ook
als klanbord voor het bestuur. Vragen over passend onderwijs, groei van het speciaal
onderwijs, lerarentekort en werkdruk;welke ouder, leerling, of leerkracht heeft daar geen
mening over?
De OPR is dus een speciale medezeggenschapsraad van de samenwerkingsverbanden
. Hierin zitten ouders, personeelsleden en VO-leerlingen van zowel het regulier als het
speciaal onderwijs.
Dit houdt het werk van de OPR in:
 Gemiddeld 6 vergaderingen per jaar
 Vergoeding € 50,- per bijgewoonde vergadering
De OPR is op zoek naar verschillende functies:
OPR PO
 1x ouder-regulier onderwijs
 5x personeelslid regulier onderwijs
 2x personeelslid speciaal onderwijs
OPR VO
 1x ouder-regulier onderwijs
 4x personeelslid regulier onderwijs
 1x ouder speciaal onderwijs
Dus denk je dat je een bijdrage kunt geven, of wil je jouw visie kunnen delen: Laat die
mening horen in de ondersteuningsplanraad (OPR) en kom ons versterken!

Meer over de OPR vindt u op https://passendonderwijs-almere.nl/opr/
Voor reacties of meer informatie kunt u mailen naar
opr-po@passendonderwijs-almere.nl en
opr-vo@passendonderwijs-almere.nl t.n.v. Henk Hoogeveen

Beste ouder, verzorger,
De vraag naar personeel in het onderwijs is nog altijd onverminderd groot. Daarom organiseert Flevowijs
op dinsdag 8 november een informatieavond waar geïnteresseerden al hun vragen kunnen stellen aan
zij-instromers, oftewel mensen die zelf ook kozen voor een overstap naar het onderwijs.
Doelgroep
Deze informatieavond is voor iedereen met een afgeronde 4-jarige hbo bachelor-, wo-opleiding of een
professional uit de beroepspraktijk. Ben jij iemand die twijfelt om leraar te worden of die vragen heeft over
het zij-instroomtraject? Dan nodigen wij jou graag uit voor de informatieavond “vraag maar raak”.
Datum: 8 november 2022
Tijd: 18.30-20.30 uur (18.00 uur inloop met broodje)
Locatie: Pro Almere, Koningsbeltstraat 4, 1329 AL Almere
Locatie is op het bedrijventerrein in Tussen de Vaarten.
Wat kan je van deze avond verwachten?
Op deze avond kom jij in gesprek met onze zij-instromers die al wat verder in het traject zitten of het traject
hebben afgerond. Je krijgt antwoord op vragen als; Hoe zwaar is een zij-instroomtraject nou eigenlijk?
Hoe voelt het om voor de klas te staan? Wat zijn de mooie en minder mooie kanten van het leraarschap?
Hoe zit het nou écht met die werkdruk?
Deelnemende besturen
ASG, Prisma, Baken, SKO, Aeres Almere en Lelystad, Eduvier, Vrije School, Stichting Almere Speciaal,
MBO College Almere en Lelystad en Porteum.
Aanmelden
Op deze pagina kan je je aanmelden voor de informatieavond en meer informatie vinden over het
zij-instroomtraject. www.flevowijs.nl/vraagmaarraak
Met vriendelijke groet,
Namens Flevowijs,
Esther Luiting

Bezoekersadres

E-mailadres

Website

Randstad 20-31, 1314 BC Almere

contact@flevowijs.nl

www.flevowijs.nl

Facebook campagne marketingtekst zij-instromers
Heb jij wel eens nagedacht over leraar worden en heb je vragen over dit traject? Kom dan naar de
informatieavond “vraag maar raak” op dinsdag 8 november in Almere. Wekt dit je interesse en
beschik je over minimaal een 4-jarige afgeronde hbo opleiding? Mis deze avond niet en meld je aan
via www.flevowijs.nl/vraagmaarraak

Jouw start
in het onderwijs
Kom naar de informatieavond
‘Vraag maar raak’!

Is zij-instromen iets voor mij?
Heb jij wel eens nagedacht over leraar worden en heb je vragen over dit traject? Nu is wellicht
een goed moment want wie kan jouw vragen nou beter beantwoorden dan iemand die je voor
ging? Flevowijs organiseert op dinsdag 8 november een informatieavond “vraag maar raak”
waar jij al je vragen kunt stellen aan zij-instromers, oftewel mensen die zelf ook kozen voor
een overstap naar het onderwijs.
Wat kan je van deze avond verwachten?
Op deze avond kom jij in gesprek met onze zij-instromers en krijg je antwoord op vragen als;
Hoe zwaar is een zij-instroomtraject nou eigenlijk? Hoe voelt het om voor de klas te staan?
Wat zijn de mooie en minder mooie kanten van het leraarschap? Hoe zit het nou écht met die
werkdruk?
Wekt dit je interesse en beschik je over minimaal een 4-jarige afgeronde hbo opleiding? Mis
deze avond niet en meld je aan.
Dinsdagavond

Pro Almere,

(18.00 uur inloop met broodje)

8 november 2022

Koningsbeltstraat 4

18.30-20.30 uur

Meld je aan op flevowijs.nl/vraagmaarraak

