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Belangrijke data
18 juni 2017
Vaderdag

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

21 - 23 juni 2017

Portfoliogesprekken en rapporten

Kamp groep 8

In de weken van 26 juni en 3 juli 2017 zullen de
portfoliogesprekken gevoerd gaan worden. Wanneer u
onverwachts niet in de gelegenheid bent om op de
afgesproken tijd aanwezig te zijn voor het portfoliogesprek,
dient u een afmelding door te geven aan de betreffende
leerkracht. Op het moment dat de leerkracht geen afmelding
ontvangt, worden de resultaten en het portfolio uitgeprint voor
u. Deze kunt u bij de leerkracht ophalen. U bent welkom om 10
minuten voor het gesprek het rapport in te zien. Deze ligt voor
de klas klaar voor u. Zo kunt u alvast de rapportgegevens
inkijken. Bij de groepen 1-2 was u dit al gewend.

26 juni - 7 juli 2017
Portfoliogesprekken
12 juli 2017 14:00
Mogelijkheid tot afscheid juf Joke
18 juli 2017
Eindmusical groep 8
19 juli 2017
Laatste schooldag groep 8
20 juli 2017
Laatste schooldag groep 1-2
21 juli 2017
Laatste schooldag groep 3-7
Groep 3-7 12:00u vrij

Groepen 1-2 vrij op de laatste schooldag
Zoals u allemaal weet, gaat er na de zomervakantie een aantal
onder- en middenbouwgroepen naar locatie Bosrand. Dit
houdt in dat we veel moeten verhuizen. De verhuizing zal op
20 en 21 juli plaatsvinden. Hierdoor ronden de kleutergroepen
het schooljaar af op donderdag 20 juli. In de jaarkalender staat
dat de kleuters op 21 juli nog een halve dag school hebben.
Dit is niet correct. Alle kleuters hebben dus de hele dag vrij op
21 juli.

Zomervakantie
22 juli t/m 3 september 2017
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Afscheid juf Joke
Zoals u weet is juf Joke een tijd afwezig
geweest in verband met stemproblemen.
Na een periode van afwezigheid heeft juf
Joke besloten om met vroegpensioen te
gaan. Zij wil echter nog graag afscheid
nemen van de kinderen, het team en de
ouders. Op woensdag 12 juli zal zij op
school aanwezig zijn om afscheid te
nemen van de kinderen van groep 1-2 en
het team. Om 14.00u zal zij aanwezig zijn
in de middenruimte van locatie Marco
Polo. U bent welkom om haar een hand te
schudden, wij weten zeker dat zij dit erg
zal waarderen.

Stand van zaken locatie Bosrand
Inmiddels is de inrichting van de speelzaal in bestelling! Ook
de speeltoestellen voor op het schoolplein zijn besteld. Wij
wachten op een 2D tekening om u alvast te laten zien hoe het
schoolplein eruit komt te zien. In ieder geval kunnen wij u
mededelen dat de kinderen onder andere hebben gevraagd
om voetbaldoeltjes, duikelrekken, knikkerpotten, een
hinkelbaan en een plek om te kunnen basketballen.

De Prikactie
Op dinsdag 27 juni zullen de deuren van de Droomspiegel van
8.30u - 9.30u gesloten zijn in verband met de Prikactie. U heeft
hiervoor een mail ontvangen met alle beweegredenen waarom
wij hier aan mee doen. Dank u wel voor alle steun die wij
hiervoor - persoonlijk en via mail - hebben ontvangen! Samen
blijven wij staan voor kwalitatief goed onderwijs waarin wij
meer steun van de overheid nodig hebben.

De Doorschuifmiddag
Op vrijdag 14 juli 2017 zullen de kinderen van de groepen 1-7
van 12.45u tot 14.00u doorschuiven naar de leerkracht en de
groep van volgend schooljaar. Zo kunnen ze alvast kennis
maken met de leerkracht, het gebouw en de groep van het
schooljaar 2017-2018. De nieuwe leerkrachten en een aantal
nieuwe leerlingen zullen hier ook aanwezig zijn. De huidige
groep 8 zal les krijgen van onze eigen leerkrachten. De
kinderen kunnen worden opgehaald op de locatie waar zij
volgend jaar les zullen krijgen. Vergeet u dit niet door te geven
aan de naschoolse opvang?

LIO stagiaires
De Droomspiegel is aangesloten bij hogeschool Windesheim
als ‘opleidingsschool’. Dit betekent dat veel van de hogeschool
studenten bij ons op school geplaatst worden. Zo zullen wij
volgend jaar weer drie LIO stagiaires voor de groep hebben
staan. Maar wat is een LIO stagiaires nu eigenlijk?
Een LIO-er is een student in de laatste periode van de
opleiding. LIO staat voor Leerkracht In Opleiding. Een LIO-er
heeft van de hogeschool toestemming gekregen om de
eindstage in te gaan. Dit betekent dat de student bevoegd is
om zelfstandig voor de groep te staan. De LIO-er wordt
begeleid door een coach van Windesheim en de
studentbegeleider op de Droomspiegel. Hoewel de studenten
bevoegd zijn om voor de klas te staan, hebben wij recht op
begeleiding vanuit de hogeschool en de stageschool waar zij
werkzaam zijn. Indien zij buiten de grond van de school
activiteiten uitvoeren met kinderen, dient er wel een andere
leerkracht aanwezig te zijn.
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De jaarkalender en de leerling verdeling
Vanaf dit moment beginnen de vragen te komen over de
leerling verdeling en de jaarkalender van volgend jaar. Op dit
moment zijn wij bezig met de laatste puntjes op de i van de
jaarkalender. Ook met de leerling verdeling zijn wij druk in de
weer. Zodra de twee documenten definitief zijn goedgekeurd
sturen wij u deze toe.

De OV stelt zich voor
De OV bestaat uit 11 enthousiaste ouders. In deze info4all
stellen twee ouders zich aan jullie voor.
Naam: Gerlinde Blokland
Kind(eren): Magali (groep 3B juf
Daisy) en twee grote dochters van 15
en 18
In de OV sinds: 2014
Commissies: Carnaval, Kerst en
Schoolreisje
Waarom in de OV: Ik vind het heel
leuk om een bijdrage te mogen leveren aan de momenten van
het schooljaar, die voor onze kinderen het allerleukst zijn.
Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Schoolreisje en allerlei andere
leuke activiteiten. Daarnaast geeft het mij de kans op een kijkje
in de keuken. Ik geniet ervan om te zien hoe fijn de kinderen
het hebben, maar ook hoe Magali lekker meedoet met
bijvoorbeeld een modeshow tijdens carnaval. Tenslotte is de
OV ook gewoon een hele gezellige club ouders!!!
Leukste activiteit: Schoolreisje

Naam: Sandrina Kreyen
Kind(eren): 1 zoon Noud Walst, 5 jaar in
groep 1E
In de OV sinds: September 2016
Commissies: Sinterklaas, Carnaval en
Avond4Daagse
Waarom in de OV: Ben graag bij de school en diens activiteiten
betrokken, zo weet je ook een beetje wat er op de achtergrond
speelt en weten we vaak als eerste wat er in de planning staat J
Leukste activiteit: Foto’s maken carnaval, versieren,
Sinterklaasviering
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Wij wensen u een heel fijn weekend toe.
Met vriendelijke groet,
Mede namens het team,

Directie de Droomspiegel
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