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Belangrijke data
Lichtjestocht groep 1-5
20-12-2016 en 21-12-2016

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

Kerstviering en kerstdiner

Social Media

22-12-2016

Als school krijgen we regelmatig te horen van bezorgde
ouders, dat er buiten school veel speelt op het gebied
van social media, tussen ouders en kinderen. Waaronder
groepen op WhatsApp en Facebook. Wij begrijpen dat deze
groepen makkelijk kunnen zijn voor logistieke afstemmingen
en hier is uiteraard niets mis mee.

Verhuizing Monaco groep 6-8
21-12-2016 t/m 23-12-2016
Studiedag groep 1-8
23-12-2016
Kerstvakantie
24-12-2016 t/m 08-01-2016
Opening locatie Bosrand
09-01-2017
Afname cito
16-01-2017 t/m 27-01-2017
Portfolio- en adviesgesprekken
06-02-2017 t/m 17-02-2017
Carnaval
17-02-2017 (12:00u vrij)

Helaas horen we ook regelmatig dat wanneer er onenigheden
zijn, dit ook via deze media wordt besproken. Dit is een zeer
onprettige en onwenselijke situatie, omdat we merken dat deze
groepen veel invloed hebben op de kinderen. Hierdoor
wordt de leeromgeving negatief beïnvloed. We doen op
school ons uiterste best om een rijke en prettige leeromgeving
te creëren, dit kunnen we niet zonder u. We willen u dan ook
vragen, dat wanneer er zaken zijn die school betreft, u niet te
wenden tot de social media maar contact met ons op te
nemen.
De weg die hierbij bewandeld moet worden, is in eerste
instantie altijd via de leerkracht(en). Mochten er zulke zorgelijke
zaken spelen dat contact met de leerkracht niet afdoende is en
het gaat om leerprestaties en/of sociaal welbevinden, dan is de
ib-er de aangewezen persoon om bij te betrekken. Dat kan
door de leerkracht gebeuren, maar dit kan natuurlijk ook op uw
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initiatief. Komen alle betrokkenen er dan nog niet uit, dan kan
de stap naar de directie plaatsvinden.
In alle bovenstaande situaties is en blijft het onderling gebruik
van social media tussen leerlingen en ouders een slechte zaak.
Ook heen en weer mailverkeer tussen thuis en school werkt
niet. Zaken kunnen per mail verkeerd overkomen en nooit zo
goed besproken worden als in een mondeling gesprek.
We hopen op uw medewerking, om de contacten op een
correcte manier te laten verlopen.

Ontwikkelingen rondom IKC
Het jaar 2017 zullen we met de groepen 6 t/m 8 het nieuwe
gebouw aan de Adriaen Blockstraat 9 gaan betrekken. We
gaan de eerste dag natuurlijk een feestelijk tintje geven.
Het betrekken van dit mooie gebouw zal het voor de toekomst
ook gemakkelijker maken om de vorming van een Integraal
Kind Centrum (IKC) verder vorm te gaan geven. De
samenwerking binnen het IKC zullen we met GO!
kinderopvang verder vorm gaan geven. Hierover staat ook al
het een en ander in de schoolgids beschreven. We denken bij
de samenwerking niet alleen aan buitenschoolse opvang, maar
ook aan samenwerking met peuters.
Met ingang van het schooljaar 2017-2018 zullen we de
groepen ook anders over de beide locaties gaan verdelen. Het
streven daarbij is om na 2 á 3 jaar op beide locaties met zowel
onderbouw-, middenbouw- als bovenbouwgroepen te werken.
Dit geeft een gezonde dynamiek in een school en logistiek is
dit nu geen probleem meer, aangezien de beide locaties op 6
minuten loopafstand van elkaar liggen. Natuurlijk zal dit
gefaseerd gaan verlopen en gaan we de groepen die nu naar
locatie ‘de Bosrand’ gaan niet nog een keer verhuizen.
Al deze ontwikkelingen hebben ook invloed op de kinderen
die gebruik maken van de BSO. Er zijn verschillende BSOvoorzieningen in Almere. Kind centrum Almere heeft
momenteel veel kinderen van de Droomspiegel, locatie
Monaco, aangezien ze in hetzelfde gebouw gehuisvest zijn. Op
de locatie Marco Polo heeft ook de BSO van GO!, als ‘buren’
veel kinderen van de Droomspiegel. Ook met het oog op
samenwerking met peuters/kleuters is deze afstand heel mooi
voor een goede samenwerking. De locatie van GO! wordt door
de verhuizing ook een heel goed uitgangspunt voor locatie ‘de
Bosrand’. Wordt de groep nog iets groter bij GO!, dan is het
ook mogelijk om deze groep in het nieuwe pand onder te
brengen. Ouders zijn natuurlijk niet verplicht om deze overstap
te maken. Echter bereikten ons al meerdere vragen van ouders
hoe het nu met de BSO verder gaat.
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Bent u al een beetje nieuwsgierig geworden naar locatie
Bosrand? Komt u dan gezellig naar de opening op maandag 9
januari.

Opening locatie Bosrand
Op maandag 9 januari zullen wij samen met alle kinderen van
de Droomspiegel de nieuwe locatie “Bosrand” openen. In de
ochtend, om 8.30u, vindt samen met de leerlingen van locatie
Monaco kort een officieel
moment plaats. Om 13.30u zal
de officiële opening met alle
leerlingen (van zowel locatie
Monaco als locatie Marco Polo)
plaatsvinden. U bent hiervoor
ook van harte uitgenodigd! Dit betekent dat alle kinderen om
14.00u op locatie Monaco zullen eindigen deze dag. Vanaf
14.00u heeft u de gelegenheid om samen met uw kind(eren)
locatie Bosrand van binnen te bekijken. Er staan chocomel en
nieuwjaarsrolletjes klaar om het nieuwe jaar met elkaar in te
luiden. Wij kijken uit naar uw komst!

Oproep hulpouders schoolbibliotheek schooljaar
2016-2017
De Droomspiegel maakt op twee locaties
gebruik van de schoolbibliotheek. Dit kan
allemaal gerealiseerd worden, doordat er
ouders zijn die de schoolbibliotheek draaiende
houden. Hier is de school uiteraard erg blij
mee!
Op dinsdagochtend is de schoolbibliotheek op dit moment
onbemand en daarom zijn wij op zoek naar nieuwe
bibliotheek-ouders. De schoolbibliotheek is dagelijks geopend
van 08.30 – 09.30. Een bibliotheekouder neemt boeken in,
leent boeken uit en geeft waar nodig adviezen aan kinderen.
Vindt u het leuk om te helpen op locatie Marco Polo, dan kunt u
dit doorgeven aan juf Daisy (d.ringma@droomspiegel.nl).

Fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2017!
Namens het gehele Team, de
Oudervereniging en de
Medezeggenschapsraad wensen wij
u en de kinderen gezellige en warme
feestdagen een heel fijn, liefdevol,
gezond en gelukkig 2017!
Met vriendelijke groet,
Directie de Droomspiegel
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