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AGENDA
mei
ma 3 t/m vrij 7
do 13/vrij 14
ma 24

meivakantie
Hemelvaartweekend, alle kinderen zijn vrij
2e Pinksterdag, alle kinderen zijn vrij

juni
wo 2
wo 9
di 15 en wo 16
vrij 18
di 22
wo 23
do 24
di 29

sportdag groepen 5/6, onder voorbehoud
sportdag groepen 3/4 (en groep 4/5), onder voorbehoud
alternatief schoolkamp groep 8
studiedag, alle kinderen zijn vrij
alternatieve sportdag 7
rapport mee
oudergesprekken op uitnodiging
oudergesprekken op uitnodiging

CORONAMAATREGELEN
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 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.
De afgelopen tijd zijn er weer een aantal klassen in quarantaine gegaan. Deze
besmettingen staan tot op heden nog steeds los van elkaar. We volgen de protocollen en
hopen daarmee verdere verspreiding van het virus zoveel mogelijk te beperken, het
helemaal voorkomen is helaas niet mogelijk. We vinden fijn dat ook u als ouder zich goed
aan de maatregelen houdt. Op deze manier kunnen we zo goed mogelijk vorm blijven
geven aan het onderwijs aan de kinderen.

PERSONEEL
Op 23 februari is er een heel lief, klein, mooi meisje geboren bij juf Whitley. Haar naam is
Maeya Élune. Het gaat heel goed met hen en ze genieten enorm.
Op 15 april is meester Thomas voor de tweede keer papa geworden van Jesper Marinus.
Ook met hen gaat het goed en meester Thomas geniet van zijn verlof.
Daarnaast zijn zowel juf Kim als juf Gretha in blijde verwachting. Zij zijn beiden in september
uitgerekend, hun verlof begint aansluitend op de zomervakantie. De vervanging zal intern
worden opgevangen.

LESROOSTER SCHOOLJAAR 2021-2022
In april hebt u een uitnodiging gekregen om een enquête in te vullen over de aanpassing
van het lesrooster van De Dukdalf vanaf schooljaar 2021-2022. Er zijn bijna 250 ouders die
hier gehoor aan hebben gegeven en ons een goed beeld hebben gegeven van de

wensen van de ouders aangaande dit rooster. De conclusie die wij hier uit trekken is dat een
overduidelijke meerderheid van 89% van de ouders voor de overstap op een continurooster
is. De meerderheid van de ouders (56%) én van de collega’s (60%) geeft de voorkeur aan
een vijfgelijkedagenmodel van 8.30-14.00 uur. De conclusie is dat wij volgend jaar definitief
overgaan op dit vijfgelijkedagenmodel.
Uiteraard zijn er hierbij ook een aantal kanttekeningen waar we rekening mee dienen te
houden. Voorbeelden hiervan zijn de invulling van de pauzes voor zowel de kinderen als de
leerkrachten, het aanpassen van de BSO-tijden, de eenmalige aanpassingen van de
eindtijd voor groep 8 en de mogelijk te lange dagen voor de jongste kleuters.
We gaan de komende periode gebruiken om hier met elkaar over na te denken en u voor
het einde van dit schooljaar informeren over de uitkomsten van deze gesprekken.

GROEPSVERDELING SCHOOLJAAR 2021-2022
We willen nu al graag de groepsverdeling voor komend schooljaar met u delen. Met de
financiën die ons ter beschikking staan voor het schooljaar 2021-2022 kunnen we 15
groepen en een GIS-groep (structuurgroep) formeren. De definitieve indeling in welke klas
en bij welke leerkracht de kinderen komen, zal in de nieuwsbrief van juni worden gedeeld.
Ons uitgangspunt is om de huidige klassen zo weinig mogelijk te ‘husselen’. Voor de
groepen 2 en 4 zal er echter wel gekeken worden naar een herverdeling met de nieuwe
groepsindeling. De ouders van deze groepen zullen hier in de week van 17 t/m 21 mei
verder over geïnformeerd en bij betrokken worden.
De huidige halve groepen 7 zullen samengevoegd worden tot één groep 8, de huidige
halve groep 5 vormt samen met de huidige halve groep 6 de nieuwe combinatiegroep 6/7.
Groepsverdeling:
Groep 1/2 a
Groep 5b
Groep 1/2 b
Groep 6
Groep 1/2 c
Groep 6/7
Groep 3a
Groep 7a
Groep 3b
Groep 7b
Groep 4a
Groep 8a
Groep 4b
Groep 8b
Groep 5a
GIS (structuurgroep)

AFSCHEID GROEP 8
De groepen 8 zijn al druk bezig met het instuderen van de musical. Op dit moment hebben
we nog niet helder welke mogelijkheden we hebben om de afscheidsavonden op dezelfde
manier vorm te geven zoals we altijd gewend waren. De precieze invulling van het afscheid
zal te zijner tijd, als er meer duidelijkheid is over wat
er wel en niet mogelijk is, met u gedeeld worden.
Wel staan de dagen vast, waarop er per klas een
afscheidsmoment georganiseerd zal worden (om
alvast in de agenda te noteren):
- Maandag 5 juli: groep 8a (juf Tessa)
- Dinsdag 6 juli: groep 7/8 (juf Kim)
- Woensdag 7 juli: groep 8b (juf Tania)

ALTERNATIEF KAMP GROEP 8
Gezien de huidige situatie en de verwachting dat de geldende maatregelen
doorgetrokken zullen worden tot aan de zomervakantie (mede vanuit het bestuur dat er
geen schoolreisjes e.d. plaats zullen vinden), kan het schoolkamp niet doorgaan. Toch
vinden we het belangrijk dat groep 8 een groepsactiviteit moet hebben als afsluiting van
hun basisschooltijd. Samen met meester Thomas hebben we een dagprogramma
vormgegeven voor dinsdag 15 en woensdag 16 juni. Ook voor groep 7 wordt er gekeken
om een sportief dagprogramma te realiseren op dinsdag 22 juni. Verdere informatie volgt.

KOM IN DE KLAS
Op 17 mei aanstaande van 19.30 tot 20.30 uur organiseert Flevowijs, namens alle besturen
primair onderwijs (Flevoland), een meeloopdag gericht op het zij-instroom traject om
nieuwe collega’s voor het basisonderwijs te enthousiasmeren. In tegenstelling tot vorig jaar
vindt deze meeloopdag online plaats middels een webinar. In de bijlage vindt u meer
informatie en de link om aan te melden voor het webinar.

KONINGSDAG
Onderbouw
Op 23 april vierden we de Koningsspelen met de kinderen van de onderbouw (groep 1- 4/5)
Ondanks dat we apart in onze eigen groep alle activiteiten moesten doen (Coronamaatregelen) hebben we een mooie en gezellige dag gehad.
Omdat u er als ouders dit jaar niet bij kon zijn volgt hier een kort
verslag. Veel kinderen waren prachtig
verkleed in rood-wit-blauw-oranje. We zagen
de jarige Koning Willem Alexander en
Koningin Maxima rechtstreeks op tv: zij
openden de landelijke Koningsspelen. Anne
won de verkleedwedstrijd bij de kleuters: ze
ging naar huis met een pakje stoepkrijt.
Gefeliciteerd!
Om de beurt mochten we naar de
activiteiten:
Op de parkeerplaats stond een prachtige
verrassing die de kinderen voor schooltijd nog
niet hadden gezien: een cool piraten-springkussen! In de gymzaal
mochten de kinderen lekker klimmen en bewegen op het thema:
kermis. Studenten van de opleiding “sport en beweging” stonden
klaar om de kinderen te begeleiden.
Onze vaste stagiaire/gymjuf Juf Inge was verantwoordelijk voor de
voorbereiding en uitvoering van de dag. Tenslotte speelden we nog
lekker in ons eigen lokaal, zoals we dat altijd doen. Aan het einde
van de activiteiten kreeg
ieder kind een mooie
medaille mee als
herinnering aan deze dag. Volgend jaar vieren we
deze dag vast weer met iedereen samen!

Bovenbouw
Vrijdag 30 mei vierden de groepen 5 t/m 8 de
Koningsspelen. Hierbij werden er lessen freerunnen
en rugby verzorgd. In de klassen hebben de
leerlingen verschillende spelletjes gespeeld. De
kinderen hebben hun uiterste best gedaan om zo
leuk mogelijk gekleed naar school te komen. We
hebben met alle leerkrachten ontzettend genoten
van de prachtige creaties!!

VERKEER
In de groepen 7 en 8 is het afronden van verkeer begonnen. De leerlingen hebben in de
afgelopen periode een theoretisch verkeersexamen gehad. Dit examen is in de groepen 7
en 8 goed gemaakt. Nu zijn de leerlingen klaar voor het praktijkexamen dat zal plaatsvinden
op donderdag 27 mei. Voor het praktijkexamen worden de fietsen nog gecontroleerd door

de leerkrachten van de groepen. De leerlingen hebben er zin in. Hiermee hopen we dat ze
op een verantwoorde manier kunnen deelnemen aan het verkeer.

TREFWOORD
Week 19 t/m 21 (10 mei t/m 28 mei): Vasthouden
Inhoud: Een mooie of belangrijke gebeurtenis onthouden. Een persoon vasthouden.
In een verhaal, in een feest, in rituelen of in gedrag.
Bijbel: Hemelvaart (Handelingen 1); Pinksteren, je leven veranderen, je laten dopen,
alles samen delen (Handelingen 2).

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
POWERGIRLZ EVENT

Woensdagmiddag 2 juni gaat het Powergirlz event
plaatsvinden. De inschrijvingen zijn geopend en wij willen zo
veel mogelijk meiden werven voor dit event. Via sociale
media hopen wij de meiden te enthousiasmeren met
inspirerende filmpjes en leuke winacties. Via de Instagram en
TikTok pagina zijn ze te volgen voor leuke filmpjes en
winacties. Ook kunnen ze zich samen met vriendinnen
opgeven.
Het wordt een event waar verschillende sporten worden
aangeboden zoals cheerleaden en volleybal. Ze kunnen zich
inschrijven door een QR-code te scannen op onze sociale
media pagina’s en ze kunnen zich samen met vriendinnen
opgeven.
Onze Instagram en TikTok naam is: Powergirlz_almere
Met vriendelijke groet,
Nikki Bloemen van Talent in Opleiding

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.

