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Nieuwsbrief januari 2023 

Nieuws rondom & vanuit ‘de Droomspiegel’ 

 
Agenda 

 

11 januari OV-overleg in de avond 

30 januari Informatiebijeenkomst voor nieuwe ouders en leerlingen 

30 januari  Start Nationale voorleesdagen 

31 januari  Informatiebijeenkomst voor nieuwe ouders en leerlingen 

3 februari Afsluiting Nationale voorleesdagen 

6 februari Nieuwsbrief februari 

 

Reminder EHBO met Koningsspelen 

Het is nog ver weg, maar ook weer zo dichtbij: De sportdag, oftewel 

de Koningsspelen! 

Deze spectaculaire dag vindt plaats op vrijdag 21  

april 2023.  

We zijn nu al op zoek naar ouders met EHBO die deze dag kunnen 

helpen.  

Wilt en kunt u uw EHBO-steuntje bijdragen? Mail alvast naar 

ov@droomspiegel.nl  

 
Afgeronde mediatorentraining vanuit De Vreedzame School 

Voor de kerstvakantie hebben leerlingen uit de groepen 7 

en 8, samen met juf Amber R. en juf Wendy, deelgenomen 

aan de mediatorentraining vanuit de Vreedzame School en 

deze met succes afgerond! Zij ontvingen elk een certificaat 

een roos en natuurlijk hoorde er wat lekkers bij. 

Gefeliciteerd! 

 

De Vreedzame School is een programma dat de school 

volgt waarbij er wordt gestreefd naar een klimaat in school 

en klas waarin betrokkenheid en verantwoordelijkheid van 

de leerlingen centraal staat.  

 

De school wordt een democratische gemeenschap, waarin 

ook de kinderen een stem hebben, zich gezien en gehoord 

voelen en op een positieve manier met elkaar omgaan. 

Hierbij staat conflictoplossing centraal. Leerlingen en 

teamleden leren hoe je constructief met conflicten om kunt 

gaan. Er zijn 12 leerlingen uit de bovenbouw die zijn 

opgeleid tot leerling mediator. Zij helpen bij het oplossen 
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van conflicten tijdens het buiten spelen op het plein wanneer leerlingen niet zelf een conflict kunnen 

oplossen. De leerkrachten bewaken dat de mediatie veilig en succesvol is.  

 

De mediatoren zijn door de groep gekozen en te herkennen aan een schoolhesje. Wij kijken er naar 

uit om te zien dat onze leerlingen elkaar helpen met leren conflicten oplossen en hoe de mediatoren 

groeien in de rol en de daarmee gegeven verantwoordelijkheid. 

 

(voor)leestip:  

Een geweldige editie van de Griezelbus!  

 

Een must-read voor iedere griezelfan. In deze editie lees je 7 griezelverhalen, 

volledig geïllustreerd. De combinatie van korte teksten met de waanzinnige 

illustraties maken het een boek dat ieder kind met een voorliefde voor 

griezelen zal aanspreken.  

 

Mooie toevoeging is de uitleg achterin dit boek hoe deze versie tot stand is 

gekomen.  
 

 

 
 
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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