Makassarweg 68
1335 HZ Almere – Buiten
036-5325089
email: dir.dukdalf@prisma-almere.nl
website: www.dukdalf-almere.nl

NIEUWSBRIEF

01-02-2020

nr. 290

AGENDA
februari
wo 10
do 11 t/m wo 16
vrij 12
di 16 t/m do 4 mrt
wo 17
ma 22 t/m vrij 26

studiedag groepen 7/8, groepen 7/8 vrij
adviesgesprekken groep 8
rapport mee
oudergesprekken
maandviering 1/2C
voorjaarsvakantie

CORONAMAATREGELEN
Zoals het nu lijkt, gaan we volgende week maandag 8 februari weer open. Er is veel onrust
over de te nemen maatregelen als scholen daadwerkelijk weer open gaan. Vanavond
tijdens de persconferentie zal hier het één en ander over gezegd worden en in de loop van
de week zullen er protocollen gepubliceerd worden hoe de scholen veilig open kunnen. Op
dit moment kunnen wij u dus nog niet informeren hoe het er op De Dukdalf uit komt te zien
vanaf 8 februari, uiterlijk vrijdag 5 februari zullen wij u hierover bericht doen.

RAPPORT EN OUDERGESPREKKEN
Op vrijdag 12 februari krijgen de kinderen hun rapport mee. Voor zover mogelijk is alles
ingevuld en toegelicht, maar door de periode van thuisonderwijs zullen sommige resultaten
ontbreken of niet volledig zijn.
In de periode tussen 16 februari en 4 maart zullen de digitale rapportgesprekken
plaatsvinden via Teams. Vanaf donderdag 11 februari kunt u zich hiervoor inschrijven via
Social Schools.

ZILVEREN WEKEN
Vanaf 8 februari starten de zogenaamde ‘zilveren weken’ voor de groepsvorming. De
eerste zes weken van dit schooljaar hebben wij hier ook extra aandacht aan besteed. Deze
periode wordt in het onderwijs de 'Gouden Weken' genoemd.
Het proces van groepsvorming begint na elke vakantie weer opnieuw. De Zilveren Weken de twee weken na de kerstvakantie- is een belangrijke periode om weer te werken aan een
positieve en veilige klas. De leerkrachten zullen dit doen door bijvoorbeeld opnieuw
groepsvormende activiteiten in te zetten.

BROOD&SPELEN
In de bijlage vindt u de nieuwe informatie voor de overblijf via Brood&Spelen. Als u gebruikt
wilt maken van de overblijf (als er weer fysiek onderwijs wordt gegeven), moet u van te
voren ingeschreven staan bij Brood&Spelen. In de bijlage vindt u hier meer informatie over.

VERKEER
We hebben gemerkt dat het niet voor alle
ouders duidelijk is dat er voor de ingang van de
school maar eenrichtingsverkeer toegestaan is.
Er staat een verboden in te rijden bord dat
ALTIJD geldt. Het bord bij het Malmohus geldt
alleen tijdens bepaalde tijden.
Wilt u hierop letten? We merken dat er
onveilige en onprettige situaties ontstaan. Het
parkeren rondom de school is alleen
toegestaan in de vakken. Hieronder voor de
duidelijkheid de foto en plaatsaanduiding van
de borden.

TREFWOORD
Week 4 t/m 6 (25 januari t/m 12 februari): Verdienen
Inhoud: Verdiende loon en verdiende straf. Aandacht, geld, vriendschap, kansen en geluk
verdienen.
Bijbel: Arbeiders in de wijngaard (Matteüs 20); Zacheüs (Lucas 19); De toren van Siloam
(Lucas 13); De talenten (Matteüs 25); Schulden terugbetalen (Matteüs 18, 23); De boom
zonder vruchten (Lucas 13).

Week 7 t/m 10 (15 februari t/m 12 maart): Voelen
Inhoud: Invoelen en aanvoelen, aanraken of mijden. Gevoel of verstand volgen.
Grenzen aanvoelen, nabijheid of afstand.
Bijbel: Jezus wordt geraakt door mensen (Matteüs 9); Kinderen bij Jezus (Matteüs 19,
13-15); Tien melaatse mannen (Lucas 17, 11-19); Iemand genezen op sabbat
(Matteüs 12, 9); De blindgeborene (Johannes 9); Een vrouw uit het buitenland
(Matteüs 15, 21-28).

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 TIJDENS THUISONDERWIJS
Als uw kind ziek is en gebruik maakt van de noodopvang, 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 5325089. Als uw kind ziek is en niet mee kan doen met de online
lessen, kunt u dit aangeven door een mailtje of Social Schools
bericht te sturen naar de leerkracht.

JARIGEN
Alle jarigen voor deze maand, van harte gefeliciteerd en een
gezellige dag! Zodra we weer naar school mogen kun je het
in de klas vieren! Verzoek is wel om verpakte traktaties uit de
delen.
Het team van de Dukdalf

INFORMATIE VAN EXTERNEN
PRAKTIJK ELF TWAALF

voor Integratieve Kindertherapie en Coaching
Ieder kind reageert anders als het te maken krijgt met rouw en verlies. Het ene kind trekt zich
terug en het andere kind reageert met heftige huilbuien en soms ook boosheid. Rouw heeft
tijd nodig, maar als na een poos je kind nog steeds last heeft van het verlies, op wat voor
manier dan ook, dan is er sprake van verstoorde rouw en kan therapie helpen om het verlies
een plek te geven op een manier waardoor je kind weer verder kan. 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 maar ook andere problemen die ertoe leiden dat je kind stagneert in
zijn of haar ontwikkeling, kun je bij mij terecht.
Iedere 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.

