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AGENDA
april
do 1
vrij 2
ma 5
di 6
di 20 en wo 21
vrij 23
di 27

Paasviering in de klas
Goede Vrijdag, alle kinderen zijn vrij
Paasmaandag, alle kinderen zijn vrij
studiedag, alle kinderen zijn vrij
Eindtoets groep 8
Koningsspelen
Koningsdag, alle kinderen zijn vrij

PASEN
Vandaag hebben alle klassen het Paasfeest gevierd met
een lekkere paaslunch.
Beste ouders/verzorgers
Wij hebben op donderdag 1 april Pasen gevierd. Het was
grapjesdag dus heel veel grapjes. In de meeste klassen
hadden we een paaslunch en met het paasverhaal over
Jezus. Iedereen had lekker eten meegenomen van thuis.
Bijvoorbeeld een lekker gekookt eitje. De juffen en
meesters deelde chocolade eitjes uit. De meeste klassen
zongen ook paasliedjes. Op het einde van de dag krijgen
alle kinderen van de school een mooie narcis mee. De
kinderen hadden een leuke dag gehad.
geschreven door : Havana en Jady uit groep 4/5

Het is Pasen, bij Pasen vieren we dat Jezus
is opgestaan. Dat vieren we ook in de
klas, ik vertel wat we vandaag gaan
doen. We begonnen de ochtend kort
met redactie sommen en kletsen. Daarna
gingen we een filmpje kijken van het
verhaal van jezus en bespreken. Toen
gingen we naar buiten en vervolgens de
paaslunch! Iedereen heeft wat lekkers bij
zich en is aan het genieten. Als afsluiting
maken we nog een paasknutsel, een
mandje van wol. En dat was het
paasdagje. Groetjes, Jessie

CORONAMAATREGELEN
Zoals u in de Social Schools berichten hebt kunnen lezen, hebben wij de afgelopen tijd twee
klassen naar huis moeten sturen om in quarantaine te gaan omdat een leerling uit die klas
positief getest is. Deze twee situaties staan los van elkaar. Ook zijn er twee collega’s die nog
veel last hebben van vermoeidheid nadat zij corona hebben gehad. Wij doen ons best om
alles zo goed mogelijk op te vangen om alle groepen fysiek onderwijs te kunnen geven,
maar hopen ook op uw begrip als dit niet lukt en wij genoodzaakt zijn een klas online
thuisonderwijs te geven.
In eerdere berichten hebben wij aangegeven in ieder geval tot aan de meivakantie het
huidige continurooster door te zetten. We zien dat het aantal reisbewegingen hierdoor flink
wordt beperkt en er meer rust is in en om de school. Wij willen u nu alvast informeren dat wij
dit rooster waarschijnlijk de rest van het schooljaar aan zullen houden, omdat wij gezien de
huidige berichten rondom de besmettingscijfers niet verwachten dat er versoepelingen in
de maatregelen voor basisscholen zullen komen.

TEVREDENHEIDSENQUÊTE
Uw mening over De Dukdalf vinden wij belangrijk. Het helpt ons om onze kwaliteit in kaart te
brengen en te verbeteren. Daarom organiseren wij in april weer een tevredenheidsonderzoek voor ouders, leerlingen van groep 6 t/m 8 en de medewerkers op school. In de
bijlage vindt u een brief met meer informatie over de afname van deze enquête.

BERICHT UIT DE STRUCTUURGROEP
De week van Autisme
Alles wat kinderen met autisme zien, horen, ruiken, proeven of voelen, wordt op een andere
manier verwerkt in de hersenen. Kinderen met autisme kunnen onderling sterk van elkaar
verschillen. Elk kind heeft dan ook een andere mix van sterke en zwakke kanten.
Op vrijdag 2 april is het Wereld Autisme Dag. Overal op de wereld wordt op deze dag
aandacht gevraagd voor autisme. Dit gebeurt onder meer door bekende gebouwen en
monumenten blauw te verlichten. Door gebouwen blauw aan te (laten) lichten wil het
AutismeFonds laten zien dat autisme er gewoon mag zijn. Overal. Om daarmee zoveel
mogelijk mensen met autisme een hart onder de riem te steken.
De juffen en kinderen van de Structuurgroep.
Figuurzagen
We hebben lekker gefiguurzaagd. En we hebben allemaal ongeveer 3 werkjes gemaakt.
Daarna hebben we het geschilderd. We werkte in groepjes van 2 of 3. Ze hebben veel lol
gehad, met zagen en schilderen.
Damon, Structuurgroep

TREFWOORD
Week 13 en 14 (29 maart t/m 9 april): Liefhebben
Inhoud: Geven om iemand, toewijding tonen, tekenen van liefde. Blinde liefde, de mantel
der liefde, liefde zonder grenzen.
Bijbel: Maria zalft Jezus’ voeten (Johannes 12); Jezus wast de voeten van zijn leerlingen, de
paasmaaltijd (Johannes 13); Judas verraadt Jezus; Petrus verloochent Jezus; Jezus bij
Hogepriester en Pilatus; Jezus gekruisigd en begraven (Johannes 18 en 19); De vrouwen bij
het lege graf; Thomas (Johannes 20).
Week 15 t/m 17 (12 april t/m 30 april): Sterken
Inhoud: Oppeppen, bemoedigen, kracht geven, steunen, hoop geven. Het positieve naar
boven halen.
Bijbel: Openbaring van Johannes (Openbaring).

NIEUWE LEERLINGEN
We verzoeken om broertjes en zusjes van kinderen in te schrijven zodra ze 3 jaar zijn
geworden. Ook als u vergevorderde verhuisplannen hebt en daardoor De Dukdalf zal
moeten verlaten, horen we dat graag tijdig.

AFMELDEN BIJ ZIEKTE
Als uw kind ziek is, verzoeken wij u dit ’s morgens tussen 7.45 en
8.20 uur telefonisch aan ons door te geven m.b.v. het
antwoordapparaat: graag de naam van uw kind en de groep
waarin hij/zij zit en wat de reden van absentie is. Het
telefoonnummer is 036-5325089.

JARIGEN
Alle jarigen voor deze maand, van harte gefeliciteerd en een
gezellige dag!
Het team van de Dukdalf

INFORMATIE VAN EXTERNEN
DE SCHOOR
Beste netwerkpartners jonge kind (0-6 jaar) in Almere,
In meerdere wijkbijeenkomsten is er de vraag geweest naar activiteiten voor (jonge)
kinderen in de stad. Die zijn nu gebundeld op een mooie centrale plek waar je ook meteen
de aanmelding kunt doen als inwoner!
Kijk daarvoor eens op https://sportencultuur.almere.nl
Meer informatie ook terug te vinden op de (nieuwe) website van De Schoor:

https://www.deschoor.nl/html/index.php?paginaid=277

PRAKTIJK ELF TWAALF

voor Integratieve Kindertherapie en Coaching
Als je kind blijft klagen over buikpijn en je hebt al uitgezocht bij de kinderarts dat er geen
lichamelijke oorzaak is? Vaak wil die buikpijn dan iets zeggen, dat jouw kind op dit moment
nog niet kan verwoorden. Therapie helpt je kind om woorden te geven aan dat nare gevoel
binnenin. En om het nare gevoel op te lossen waardoor het zich weer blij kan voelen. Samen
met je kind ga ik op zoek naar mogelijke oorza(a)k(en) en werk ik vanuit de kracht van je
kind naar de oplossing. Je kind leert om op een andere manier zijn gevoelens te uiten
waardoor het weer greep krijgt op zijn leven.
Voor dit probleem en andere problemen met je kind, kun je bij mij terecht.
Voor dit probleem en maar ook andere problemen die ertoe leiden dat je kind stagneert in
zijn of haar ontwikkeling, kun je bij mij terecht.
Iedere woensdagmiddag, donderdag en vrijdag ben ik op school aanwezig. Ik ben
orthopedagoog en integratief kinder- en jongerentherapeut. De therapie wordt
(gedeeltelijk) vergoed vanuit de aanvullende verzekering. De sessies vallen onder
complementaire/alternatieve zorg.
Informeer bij je verzekeraar.

Voor vrijblijvend informatie: stuur een mail naar info@elf-twaalf.nl, bellen kan ook: 0613126376. Of vraag de intern begeleider.
Wat is integratieve kindertherapie? Deze vorm van psychotherapie is kortdurend omdat het
kind als deskundige van zijn probleem wordt ingezet: het kind weet wat zijn probleem is, kan
het zelf oplossen en doet dat met de middelen die het zelf kiest.

