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AGENDA
september
do 10
vrij 11
do 17
ma 14 t/m vrij 25
di 29
wo 30
oktober
wo 7
ma 12 t/m vrij 16
ma 19

digitale inloopavond
studiedag 7/8, groepen 7/8 vrij
maandviering 1/2B
omgekeerde 10-minutengesprekken
schoolfotograaf
start Kinderboekenweek
schoolfotograaf broertjes/zusjes-foto’s
afsluiting Kinderboekenweek
herfstvakantie
studiedag, alle kinderen zijn vrij

LET OP: Wijziging op de jaarplanning:
Sinterklaas zal, in tegenstelling tot wat op de jaarplanning staat, niet op donderdag 3 december
maar op woensdag 2 december gevierd worden.
Dinsdag 27 april is Koningsdag, de kinderen zijn dan uiteraard vrij.
De sportdag voor groep 5 en 6 was niet opgenomen op de jaarplanning. Deze zal plaatsvinden op
woensdag 9 juni. De sportdag van groep 3 en 4 is verplaatst naar woensdag 2 juni.
De aangepaste jaaragenda vindt u in de bijlage.

WELKOM NIEUWE LEERLINGEN
Wij heten alle nieuwe leerlingen welkom en wensen hen een fijne en leerzame tijd toe op de Dukdalf!

WIJZIGINGEN IN CONTACTGEGEVENS?
Als uw telefoonnummer, mailadres, opvanggegevens van uw kind of noodnummers van uw
omgeving verandert, krijgen wij heel graag zo snel mogelijk een wijziging door. Dit mag doorgegeven
worden aan de leerkracht van uw kind. Wij maken helaas nog wel eens mij dat wijzigingen niet
doorgegeven worden en wij u dan niet kunnen bereiken, bijvoorbeeld bij ziekte van uw kind.

PERSONEEL
Juf Jill is in de vakantie, op 23 juli, bevallen van een dochter Loïs. Het gaat
goed met moeder en dochter.
Juf Ariëlle heeft per 1 november een nieuwe baan gevonden bij een
schoolbegeleidingsdienst bij haar in de buurt. Wij zullen de komende
periode opzoek gaan naar een passende oplossing voor groep 8. We
vinden het erg jammer dat zij weggaat, maar we wensen haar alvast veel
plezier en een goede start met haar nieuwe baan!

GYM
We zijn dit jaar goed begonnen met de gymlessen. Op maandag, dinsdag en woensdag worden de
gymlessen gegeven door meester Thomas en op donderdag door meester Corian. Wilt u er aan
denken dat uw zoon of dochter geschikte gymkleding (sportbroek, sportshirt en gymschoenen) bij
zich heeft? Dit in verband met de hygiëne en de veiligheid. Ook willen we u er aan herinneren dat
sieraden af moeten in de gymles. Hiervoor is uw zoon of dochter zelf verantwoordelijk voor. Zou u
hiermee rekening willen houden op de dagen dat uw kind gym heeft?
Buitenschools sporten
Ook het naschools sporten, georganiseerd vanuit de gemeente, gaat weer starten.
Via https://sportencultuur.almere.nl/ kan u uw kind opgeven voor allerlei verschillende
sportprogramma's. Daarnaast is er de Droomspeelbus op maandag in de gymzaal op school. Meer
informatie kan u vinden via de site: https://www.droomspeelbus.nl/
Heeft u nog vragen over de gymlessen of over het sportaanbod dan kan u altijd een e-mail sturen
naar t.vandenbrink@dukdalf-almere.nl

CITOTOETSEN
In mei/ juni zijn de gebruikelijke Citotoetsen (in groep 3 t/m 8) niet doorgegaan. Wij hebben in
overeenstemming met Stichting Prisma ervoor gekozen om deze toetsen vanaf half september af te
nemen. De normering wordt door Cito aangepast naar dit tijdstip zodat de vaardigheidsgroei
kloppend is. Om Cito-stress te voorkomen willen we benadrukken dat dit slechts een momentopname
is en de kinderen zich daar niet druk over hoeven te maken. De informatie die uit de toetsen naar
voren komt wordt samen met de observaties van de leerkracht en de methodetoetsen gebruikt om
tot passend lesaanbod te komen.

WECYCLE
Zoals u wellicht gezien heeft, staan weer de inmiddels vertrouwde Wecycle
inzamelingsboxen om kleine elektronische apparaten in te verzamelen. Vorig jaar
hebben we een prachtig resultaat van meer dan 150 apparaten gehaald. De
school heeft hiervoor een fantastisch boekenpakket mogen ontvangen. We
hopen ook dit jaar op weer een grote inzameling.
Stelregel zijn kleine elektrische apparaten en gereedschappen met een stekker of
batterij, die in een boodschappentas passen. Belangrijk is dat restanten uit het
apparaat zijn verwijderd, zoals batterijen, koffiefilters, stofzakken en dergelijke.
Denk aan tandenborstel, babyfoon, waterkoker, boormachine, koffieapparaat,
fototoestel enz.
U doet toch ook mee! Alvast bedankt namens het Wecycle team

VERKEER EN VEILIGHEID RONDOM DE SCHOOL
De veiligheid van de kinderen als zij naar school gaan staat voorop en we willen u graag herinneren
aan de volgende punten:
 We lopen op de stoep en het plein met de fiets aan de hand.
 We parkeren de fietsen in het fietsenrek. Geen plek? Loop iets verder door, daar is vaak nog
genoeg ruimte.
 De voorkeurroute voor auto’s is de inrit voorbij de Wegwijzer en om de school heen. Op die
manier komt u langs de meeste parkeerplekken. Parkeren mag alleen in de daarvoor
bestemde vakken. Er is een stopverbod voor de school en langs het spoor.
 Auto’s rijden rustig en letten goed op fietsers en voetgangers.
 Wij hebben afspraken met de politie in Almere Buiten dat zij regelmatig komen controleren.

VENTILATIE SCHOOLGEBOUW
U heeft ongetwijfeld in het nieuws iets meegekregen over ventilatie in scholen. Het ventilatiesysteem
in onze school krijgt 1 keer per jaar een onderhoudsbeurt. Afgelopen mei is de laatste
onderhoudsbeurt geweest waarbij o.a. filters vervangen zijn. Ons ventilatiesysteem zuigt via het ene
systeem lucht uit het pand naar buiten en brengt via het andere systeem verse lucht van buiten het
lokaal weer in. Alle lokalen hebben hun eigen in- en uitvoer dus de lucht gaat niet van lokaal naar
lokaal. Daarnaast letten we natuurlijk op voldoende ventilatie in de school, al kunnen de ramen
alleen maar met een kiepstand open.

SCHOOLFOTOGRAAF
Dinsdag 29 en woensdag 30 september zullen de schoolfotografen aanwezig zijn. Op dinsdag
worden de klassenfoto's en de portretfoto's gemaakt. De kinderen mogen binnen 1,5 meter staan,
dus voor de klassenfoto is dit geen probleem. Voor de afstand met de leerkracht wordt wel opgelet
in overleg met de leerkracht. Bij de portretfoto's zal er een licht stenen kleur achtergrond zijn, waar
alle kleuren mee te combineren zijn.
Op woensdag zullen de fotografen 's middags aanwezig zijn voor de broertje/zusje foto's. Vanaf 14
september kunt u zich hier voor aanmelden bij juf Marianne door een mailtje te sturen naar
m.koster2@dukdalf-almere.nl. U kunt een voorkeur aangeven voor tijd, juf Marianne zal dan een
planning maken en hier zoveel mogelijk rekening mee houden.

TRAKTATIES
De kinderen mogen op school trakteren als zij jarig zijn. De afspraak die wij op dit moment hanteren, is
dat de traktaties apart verpakt zijn en op school opgegeten mogen worden. Mocht u als ouder liever
hebben dat de traktaties mee naar huis worden genomen, kunt u dit bij de leerkracht van uw
kind(eren) aangeven.

DIGITALE INLOOPAVOND
Op donderdag 10 september staat de inloopavond gepland. In verband met de nog steeds
geldende regels rondom corona hebben wij besloten er een digitale inloopavond van te maken. Op
dinsdag 10 september krijgt u via Social Schools een link toegestuurd van een filmpje waarin u
digitaal een kijkje kunt nemen in de klas van uw kind(eren).

TERUGBLIK
Start van het schooljaar
Het was de eerste schooldag. In de middag mochten wij naar
beneden om een lekker ijsje van Paulsijs te eten. Er waren twee
smaken: aardbei en vanille. Je kreeg het bolletje in een
hoorntje of bakje en mocht in deze in de klas opeten. Het was
erg lekker!
Jonah en Noa, groep 8a

Voorstelling ‘De Vuilnismannen’: Trommelen op rommel
Ontstaan van de band
We hebben op 27 augustus een optreden gekregen van
vuilnismannen. De groep bestaat uit 3 mannen. Ze heten: Harry,
Henk en Sjakie. Die eerst vuilnismannen waren. Nu maken ze
alleen nog maar muziek met afval. Ze geven optredens op
scholen door heel Nederland. Met de boodschap dat je rommel
op moet ruimen ook al is het niet van jou. Ze gingen naar ‘de
Jullianatoren’, daar vond Henk een emmer. Hij draaide hem op
zijn kop en ontdekte dat het ook een trommel kon zijn. Ze zijn nu
meer op rommel aan het spelen. Het echte vuilnismannen werk
doen ze niet meer. Het muziek maken vonden ze zo leuk dat ze
het als beroep hebben.
De show begon alleen met Henk en Harry. Ze pakte bezems en creëerden een beat. Toen dit was
afgelopen gooiden Henk een plastic papiertje op de grond naast een prullenbak. Harry gooiden het
gelukkig in de prullenbak. Harry gooiden de deksel dicht maar de prullenbak daarnaast begon te
bonken. Harry maakte steeds opnieuw een bonk-geluid de prullenbak daarnaast deed hetzelfde.
Toen dit klaar was kwam Sjakie uit de prullenbak tevoorschijn. De
band maakte nog wat muziek. Daarna nog een wedstrijd meisjes
tegen de jongens wie het beste kon trommelen. Daarna moest
iedereen in de zaal een beat na doen: Ik-ben vuil-nis-man. Er
werden 3 kinderen uitgekozen om op het podium te komen en te
drummen. Er zaten ook kinderen van onze klas in: Shayni en Lotte.
Die moesten de beat naspelen. Later kregen de andere kinderen
in de zaal een trommel om dat ritme ook te trommelen.
Groetjes, Lotte en Lente (groep 7/8)

TREFWOORD
Week 35 en 36 (24 augustus t/m 4 september): Overgaan
Inhoud: Van oude naar nieuwe omgeving, van vertrouwd naar vreemd. De verrassing van het
onbekende.
Bijbel: Mozes bij de farao; Tien plagen; Doortocht door de Rode Zee (Exodus 5 t/m 14).
Week 37 t/m 39 (7 t/m 25 september): Respecteren
Inhoud: Waarderen, naleven, in ere houden. Respecteren van dingen, natuur, mensen. Respect voor
leefregels.
Bijbel: Het volk in de woestijn; Bitter water, kwakkels en manna; Mozes ontmoet God; Tien Woorden;
Het Gouden Kalf (Exodus 15 t/m 32).

TUSSENSCHOOLSE OPVANG
Vanaf dit schooljaar werken wij met de organisatie Brood&Spelen. In de bijlage vindt u de informatie
over de contactpersoon, de abonnementsvormen, regels en afspraken.

AANVRAAG BUITENGEWOON VERLOF
In principe krijgt uw kind geen verlof buiten de schoolvakanties. U kunt in bijzondere gevallen
buitengewoon verlof aanvragen m.b.v. het daarvoor bestemde formulier. U kunt dit vinden in de
(grijze kast) in de hal.
Volgens de leerplichtwet is het geregeld dat een leerplichtige de school moet bezoeken als er
onderwijs wordt gegeven. Deze wet geldt voor kinderen vanaf 5 jaar. In een aantal gevallen is een
uitzondering op deze regel mogelijk. Er zijn dan gewichtige omstandigheden. Vakantieverlof is geen
gewichtige omstandigheid. Hieronder vallen situaties die buiten de wil van de ouders/verzorgers
liggen. Hierbij moet worden gedacht aan: verhuizing, huwelijk, ernstige ziekte of overlijden. Soms kan
de aard van het beroep van de ouders aanleiding geven. Bijv. werk in de horeca of in de agrarische
sector. Vraagt u a.u.b. even na of de reden die u hebt ook valt onder de gewichtige
omstandigheden. Een aantal ouders is de laatste tijd teleurgesteld aangezien er geen verlof kan
worden verleend.

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 5325089.

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

INFORMATIE VAN EXTERNEN
Samen werken aan meer kennis over autisme
In Nederland hebben naar schatting 190.000 mensen een autismespectrumstoornis (ASS). We weten
nog te weinig over de levensloop van mensen met autisme om hen optimaal te kunnen
ondersteunen in hun ontwikkeling. Om deze reden is het Nederlands Autisme Register (NAR)
opgericht. Het NAR is een initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) en de Vrije
Universiteit Amsterdam. Het doel van het NAR is om de levensloop van kinderen, adolescenten en
volwassenen met autisme (en een verstandelijke beperking) voor langere tijd te volgen via online
vragenlijsten. Daarnaast wil het NAR in samenwerking met de NVA opkomen voor de belangen van
mensen met autisme - in al hun diversiteit. Meer informatie vindt u op onze
website: www.nederlandsautismeregister.nl
In het NAR zitten inmiddels ruim 2000 deelnemers, een goede verdeling van mannen en vrouwen,
verspreid over Nederland en van alle leeftijden en intelligentieniveaus. In veel opzichten een
representatieve steekproef van mensen met autisme in Nederland. Ouders van heel jonge kinderen
(jonger dan 6 jaar) zijn echter ondervertegenwoordigd binnen het NAR. Om deze reden zijn we op
zoek naar ouders van kinderen met autisme. In de bijlage vindt u de flayer met meer informatie.

Praktijk Elf Twaalt
Hilde Kwakkel van Praktijk Elf Twaalf: ‘Angst is zo’n heftig gevoel dat je kind er alles aan zal doen om
de situatie die de angst opwekt, te vermijden. Maar dat lukt niet altijd. Als het last heeft van
faalangst, zal het toch naar school moeten. Misschien is je kind te angstig om in of door te slapen,
terwijl voldoende slaap voor iedereen noodzakelijk is. Of misschien is het bang om voor zichzelf op te
komen, terwijl dit (af en toe) echt noodzakelijk is. Zo kunnen er veel situaties zijn die angst oproepen.
Wanneer dit je kind in de weg gaat zitten, kan ik het daarmee helpen. Zodat je kind weer kan
ontspannen. Als therapeut ga ik samen met je kind de bange gevoelens opzoeken en oplossen.
Voor dit probleem en andere problemen met je kind, kun je bij mij terecht.’
Iedere donderdag en vrijdag is Hilde Kwakkel, van Praktijk Elf Twaalf voor kinder- en jongerentherapie
en coaching op school aanwezig. Zij is orthopedagoog en integratief kinder- en jongerentherapeut.
De therapie wordt (gedeeltelijk) vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Informeer bij uw
verzekeraar.
Voor vrijblijvend informatie: stuur een mail naar info@elf-twaalf.nl, bellen kan ook: 06-13126376. 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.

