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AGENDA
maart
ma 22

studiedag, alle kinderen zijn vrij

april
do 1
vrij 2
ma 5
di 6
vrij 23
di 27

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

SPORTDAGEN ANDER DATUM
De sportdagen zullen voor een aantal groepen op een andere dag plaatsvinden dan in de
jaarplanning staat.
U kunt de volgende data aanhouden:
 De sportdag voor groep 3a, 3b, 4 en 4/5 zal zijn op woensdag 9 juni 2021
 De sportdag voor groep 5, 6a, 6b en 6/7 zal zijn op woensdag 2 juni 2021
U krijgt op een later moment meer informatie over de sportdagen en hoe deze volgens de
op dat moment geldende coronamaatregelen worden ingevuld.

STUDIEDAGEN
In onze jaarplanning staan op maandag 22 maart en op dinsdag 6 april studiedagen
gepland. Ondanks de huidige situatie, kiezen wij er bewust voor om deze studiedagen wel
(digitaal) doorgang te laten vinden. Juist in deze tijd is het erg belangrijk dat wij met het
hele team kijken hoe wij ons onderwijs vorm geven en welke keuzes we daarin maken. Deze
studiedagen zijn daarin een belangrijk moment.

CORONAMAATREGELEN
Op dit moment mogen en kunnen we alle kinderen fysiek onderwijs geven op school. Met
de (tijdelijke) aanpassingen die we gedaan hebben in onder andere de lestijden kunnen
we dit voor iedereen zo verantwoord mogelijk doen. We houden er rekening mee dat er na
de persconferentie van 9 maart mogelijk nog aanpassingen gedaan moeten worden in het
primair onderwijs en dat dit gevolgen kan hebben voor het rooster en dergelijke. Als er
veranderingen doorgevoerd worden zullen deze ingaan per 15 maart. We zullen u dan in de
week van 9 maart informeren over de te nemen aanpassingen bij ons op school.

ZWERFBOEKENKAST
Lezen is natuurlijk superleuk, alleen moet je daar wel de juiste boeken voor hebben. In deze
tijd, waarin de bibliotheken dicht zijn, is dit een grote uitdaging. Hier hebben wij een
oplossing voor!
De zwerfboekenkast staat er namelijk nog steeds 🙂 Kinderen mogen hier ten alle tijden
boeken uitkiezen om lekker mee naar huis te nemen. De zwerfboekenkast staat tegenover
de balie, in overleg met je juf of meester kan je altijd even langslopen.
Mocht je thuis boeken hebben, die wel een nieuwe eigenaar kunnen gebruiken? Boeken
waarvan jij denkt dat iemand daar nog veel plezier aan kan beleven? Geef deze op school
aan je juf of meester en dan zorgen wij ervoor dat ze in de zwerfboekenkast belanden.
Ook al is de bibliotheek dicht, wij zorgen er samen voor dat iedereen leuke leesboeken
heeft thuis!

TREFWOORD
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).

Week 11 en 12 (15 t/m 26 maart): Kiezen

Inhoud: Keuzes maken, beslissingen nemen, knopen doorhakken; oordelen en veroordelen;
besluiteloosheid, nonchalance of betrokkenheid.
Bijbel: Kiezen wat je zult doen (Matteüs 7, 13-20); Het grote feest (Matteüs 22); Tien
bruidsmeisjes; Twee groepen (Matteüs 25); Palmzondag (Matteüs 21).

ONDERZOEK
Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Wist u dat de gebitsgezondheid van jongeren momenteel niet op orde is? Uit recent
onderzoek is namelijk gebleken dat 40% van de 11-jarigen en 66,7% van de 17-jarigen
vergevorderde gaatjes hebben in het gebit. Grote risicofactoren bij het ontstaan van
gaatjes kunnen het poets- en voedingsgedrag zijn. Ook is het mogelijk dat groepsdruk een
bijdrage levert aan de hoge prevalentie gaatjes. Jongeren kunnen bijvoorbeeld elkaars
poets- en voedingsgedrag beïnvloeden.
Mijn naam is Beriwan Baykara en namens de opleiding Mondzorgkunde aan de Hogeschool
Inholland te Amsterdam, onderzoek ik het effect van peer pressure (groepsdruk) op het
voedingsgedrag en poetsgedrag van leerlingen van groep 8 in Almere.
Voor deelname aan het onderzoek is het eenmalig invullen van een vragenlijst van belang.
De vragenlijst bestaat uit 15 vragen en betreft drie onderwerpen, namelijk: poetsgedrag,
voedingsgedrag en groepsdruk. Het invullen van de vragenlijst zal ongeveer 5 minuten in
beslag nemen.
De onderzoeksgegevens zullen geheel anoniem blijven en slechts voor onderzoeksdoeleinden worden gebruikt. De gegevens zullen tevens niet aan derden worden verstrekt.
Geeft u toestemming aan de deelname aan het onderzoek, dan kunt u op de link klikken
om de vragenlijst te openen. Deelname aan het onderzoek wordt zeer gewaardeerd. Bij
voorbaat dank voor uw medewerking.
Met vriendelijke groet,
Beriwan Baykara Student opleiding Mondzorgkunde
Hogeschool Inholland Amsterdam
E-mail: beriwanbaykara.inholland@outlook.com
https://qfreeaccountssjc1.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_9pdU6Zgv0g03m9o

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
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.

