INFO4@LL
Dinsdag 9 januari 2018

Belangrijke data
Nationale voorleesdagen
24 - 26 januari 2018

In deze eerste info4all van dit kalenderjaar berichten wij u over de
komende activiteiten, huisvesting en personele- en onderwijskundige
zaken.

Cito toetsen
22 januari - 2 februari 2018
Carnaval (tot 14.00u)
9 februari 2018
Voorjaarsvakantie
26 februari - 2 maart 2018
Studiedag
9 maart 2018
Portfoliogesprekken
5 maart - 16 maart 2018

Allereerst wenst het team van de Droomspiegel u allen een
gezond en gelukkig 2018 toe! De Sint- en kerstperiode is
voorbij gevlogen. We hebben de periode mogen afsluiten met
kersttaferelen en een heerlijk kerstdiner op 3 locaties. Wij
hebben in ieder geval ontzettend genoten en hopen ook dat
de kinderen vol enthousiasme de vakantie zijn in gegaan. Wij
willen u als ouders ontzettend bedanken voor alle hulp die wij
hebben mogen ontvangen voor het Sinterklaas- en Kerstfeest.

De Lego League
Vlak voor de kerstvakantie, op
16 december 2017, hebben
namens de Droomspiegel
zeven leerlingen uit onze
groepen 7 en 8 meegedaan met de Lego League. Dit jaar
hebben onze leerlingen een prijs in ontvangst mogen nemen
voor beste onderzoek! Super goed gedaan kanjers!
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Personeel
Juf Marinka
De afgelopen weken is juf
Marinka weer een aantal uren per
week aan het werk. Wij wensen
haar heel veel veel sterkte en
plezier de komende periode!
Meester Jordi
Vanaf eind november 2017 is
meester Jordi gestart in groep 6,
als structurele vervanger van juf
Marinka. Samen met juf Petra en
juf Jessica zal hij het onderwijs in
onze groep 6 gaan vormgeven.
Wij wensen meester Jordi heel
veel plezier met de kinderen van
groep 6!
Juf Anouk
Juf Anouk zal de komende tijd
nog niet aanwezig zijn op school.
Alhoewel zij zich af en toe wat
beter voelt kampt zij nog met
veel misselijkheid en is zij nog
niet in staat om naar school te
komen.
Juf Liesbeth
Juf Liesbeth zal dit schooljaar vier
dagen werkzaam zijn op de
Droomspiegel. Op de dinsdag en
woensdag zal zij verschillende
groepen ondersteunen. Op de
donderdag en vrijdag zal zij
samen gaan werken met juf
Desiree in groep 1-2.
Juf Linda
Juf Linda is vandaag gestart in de
groep van juf Petra. Zij zal op de
dinsdag voor deze groep 6
komen te staan. Wij wensen ook
juf Linda heel veel plezier de
komende tijd!

De nieuwjaarsborrel
Onze Oudervereniging heeft alle kinderen op de eerste
schooldag van 2018 getrakteerd op een nieuwjaarsborrel! Wij
zijn op beide locaties met alle leerkrachten en kinderen
bijeengekomen om elkaar een fijn en leerzaam 2018 te
wensen.

De instroomgroep is opgestart!
Direct na de kerstvakantie is onze vijfde groep 1-2 weer
opgestart op locatie Marco Polo. Juf Loranne (bekend van de
groep 1-2 van juf Melissa) zal dit schooljaar de kinderen van
de instroomgroep lesgeven. Wij wensen juf Loranne en de
kinderen veel plezier en succes dit schooljaar!

Thema wetenschap en techniek
Vandaag start in de groepen het
schoolthema Wetenschap en
Techniek! Bij dit thema kunnen veel
verschillende subthema’s worden
ondergebracht zoals verkeer,
proefjes, onderzoeken en de werking
van elektriciteit. In elke groep zal het
thema anders worden vormgegeven. De thema’s zijn
afhankelijk van de leerdoelen die binnen een jaargroep
gehaald dienen te worden en de interesse van de kinderen in
de (sub)thema’s. Op 16 februari zal het thema in de school
worden afgesloten. Via de leerkracht krijgt u te horen wanneer
u welkom bent in de groep van uw kind om te kijken wat er
tijdens de themaperiode allemaal in de klas is gebeurd.

Cito toetsen
In de weken van 22 januari zullen de cito toetsen weer worden
afgenomen. De kinderen van de groepen 3-7 zullen worden
getoetst op vakken als spelling, rekenen en (begrijpend) lezen.

Zwangerschapsverlof juf Reinouw
Na de kerstvakantie is juf Reinouw met zwangerschapsverlof
gegaan. Zij zal worden vervangen door onze eigen juf Margret.

Voorstellen Juf Yvonne Sneekes, Interim directeur
Beste ouders, verzorgers,
Vlak voor de kerstvakantie heb ik al kort kennisgemaakt met
het team van de Droomspiegel. En met Interimdirecteur Ingrid
Bruin heeft in december ook een zorgvuldige overdracht
plaatsgevonden. Afgelopen maandag 8 januari heb ik mij
tijdens de nieuwjaarsborrel voorgesteld aan de leerlingen en
hebben wij samen met alle meesters en juffen op beide
locaties getoast op 2018.
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Juf Lia
Van de bestuurder hebben wij te
gehoord dat Juf Lia in januari
start met haar reintegratie op een
basisschool in Lelystad. Wij
wensen haar heel veel sterkte!

In deze nieuwsbrief stel ik mezelf even kort aan u voor. Mijn
naam is Yvonne Sneekes. Ik heb na jarenlange ervaring als
directeur in 2017 besloten voor mezelf te beginnen als
interim-directeur. Met mijn man en onze drie kinderen woon ik
in Hilversum. Het bestuur van de SKO heeft mij gevraagd de
opdracht van Ingrid over te nemen. Na haar analyse van de
school kan ik samen met het team aan de slag. We hebben
wat te doen…….en we hebben er zin in!
Tenslotte wens ik alle ouders, leerlingen en teamleden een
fijne samenwerking en een on(der)wijs goed 2018 toe!

Afscheid Ingrid Bruin, Interim directeur.
Beste ouders/ verzorgers van de kinderen van de
Droomspiegel,
In de afgelopen maanden heb ik met veel inzet en plezier
samengewerkt met een betrokken Droomspiegel-team met
een “warm hart voor de leerlingen”. Helaas heb ik door
onverwachte, persoonlijke omstandigheden mijn
werkzaamheden moeten stopzetten. Ik vind het fijn dat ik
deze week mijn taken heb kunnen overdragen aan Yvonne
Sneekes, de nieuwe interim-directeur. Op deze wijze is de
continuïteit geborgd. Graag wil ik het team, de leerlingen en u
bedanken voor de prettige samenwerking gedurende deze
periode. Ik wens u, het team en alle leerlingen al het goede
toe voor 2018! Wellicht kruisen onze paden nogmaals.
Met vriendelijke groeten,
Ingrid Bruin

Namens het team van de Droomspiegel,
Yvonne Sneekes & Marije van Tol,
Directie de Droomspiegel
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