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Van de directie
Afgelopen maandag hebben we een geslaagde teamstudiedag gehad. De onderwerpen waren o.a. werken
met leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong, koersplan en de talentweek die start op 23 maart.
Met een goed gevoel kunnen we terugkijken op deze dag.
Intussen lopen de voorbereidingen voor komende activiteiten. Op 18 maart hebben we de open morgen.
Op 1 en 8 april de familie ochtenden en ook de kijkavond en multi culti avond op 2 april in het kader van
het project wonen werpen hun schaduwen vooruit.
De doelstelling van de Multi Culti avond is, dat ouders hun geboorteland/geboorteplaats presenteren aan
de leerlingen en andere ouders. Vanuit de school is een vergoeding van € 50 beschikbaar per land/streek
om de kosten te dekken.
Het is ieder jaar een geweldig gezellig en zinvol festijn voor alle leerlingen. Deze avond is gekoppeld aan
de kijkavond van het project Wonen. We hopen en verwachten dat veel ouders een bijdrage leveren in
ook in het kader van wereldburgerschap.
Op 18 maart hebben we weer de jaarlijkse open dag voor belangstellende “nieuwe” ouders met
toekomstige schoolgaande kinderen.
In de week van 23 maart verwelkomen we 17 buitenlandse leerlingen en hun leerkrachten in het kader
van het project Global Citizenship. We hebben inmiddels een aantal gastouders gevonden, echter we
komen nog 1 gastouder te kort, omdat een andere gastouder zich teruggetrokken heeft. Dus we zijn
dringend op zoek naar ouders, die zich beschikbaar willen stellen om huisvesting te verzorgen voor een
gast leerling. De gastleerlingen volgen het dagprogramma op school.
Graag aanmelden via Schoudercom om op deze manier toch een buitenlandse leerling de kans te geven
deel te nemen aan dit gezamenlijke project.

Kijk ook eens op www.dukdalf-leiden.nl.
Hier vindt u wekelijks nieuwe informatie en foto’s van gebeurtenissen op school

Let op!!!! Wijziging Koningsspelen 2020
Van de organisatie van de Koningsspelen hebben we doorgekregen dat de Koningspelen een week eerder
worden gehouden. Dit houdt in dat vrijdag 17 april alle kinderen de Koningsspelen hebben tot 12 uur en
de middag vrij zijn. Vrijdag de 24ste is dan een hele dag school in tegenstelling wat oorspronkelijk op de
kalender staat.

Nieuws uit de bovenbouw
Deze week hebben wij op school zuinig gedaan met de elektriciteit. In de bovenbouw betekende dit dat we een
week lang geen computers, Chromebooks, digibord, etc., hebben gebruikt. Het was een geslaagde week. We zijn
ons nu beter bewust van het feit dat we op een dag veel stroom gebruiken en dat dit af en toe best minder kan.
Meester en Juffen dag in de bovenbouw
In de groepen 6/7 zal de meesters en juffen dag plaatsvinden op woensdag 18 maart.
In de groepen 8 zal de meester en juf dag plaatsvinden op vrijdag 20 maart.
De kinderen mogen op de dag dat hun meester of juf jarig is verkleed naar school komen. Het thema bij 6/7 is
‘fantasy’ en bij groep 8 is dat ‘groente- en fruitdieren’.
Internationale week
Aankomende week zullen er 5 leerlingen uit de bovenbouw, vergezeld door Malon, Lincy en Henk, een week in
Estland zijn. Zij zullen hier de lokale gebruiken leren en kijken hoe kinderen van hun leeftijd in Estland leven en
leren.
In de week van 23 t/m 27 maart zal de Dukdalf haar deuren openen voor de internationale gasten. In deze week zal
tevens de talentenweek zijn. Wij combineren deze activiteiten tot 1 fantastische week gevuld met culturele
educatie en persoonlijke ontwikkeling.
Talentenweek
Tijdens de talentenweek zullen er veel activiteiten plaatsvinden waarbij de kinderen hun eigen talent kunnen
ontdekken en verder ontwikkelen. Voor deze talentenweek zijn we nog op zoek naar elektronische apparaten. Dus
mocht u nog in het bezit zijn van oud elektronische apparatuur of iemand in uw omgeving kennen die dat heeft,
dan kunt u dit afgeven bij de Golden Retrievers of gewoon bij de leerkracht van uw kind.
Verkeersexamen
Groep 7 heeft op maandag 6 april het theorie-examen van verkeer. Wij als de Dukdalf kiezen voor deze datum,
omdat een week eerder valt in de week van de kijkavond.
In de klas hebben zij, naast de verkeerskranten in de klas, een werkblad gekregen om thuis nog eens alles te
oefenen. Ook hebben zij een flyer in de klas meegekregen van VVN waarin ook alles nog eens staat uitgelegd. U
kunt thuis met uw kind ook digitaal oefenen op https://examen.vvn.nl/oefenen of gewoon onderweg tijdens een rit
de kennis over o.a. borden en voorrang testen bij uw kind.

Centrale eindtoets
Ook dit schooljaar wordt in de groepen 8 de (verplichte) Centrale Eindtoets afgenomen. Dit vindt plaats
op 20, 21 en 22 april.
Kijk ook eens op www.dukdalf-leiden.nl.
Hier vindt u wekelijks nieuwe informatie en foto’s van gebeurtenissen op school

Wij hebben er als school voor gekozen om de digitale adaptieve Eindtoets van Cito af te nemen. De
digitale toets is in tegenstelling tot de papieren versie, een toets op maat, zodat deze geschikt en
toegankelijk is voor alle leerlingen. Een bijkomend voordeel van de digitale Eindtoets is, dat wij als school
binnen een bepaalde periode zelf de dagen kunnen bepalen waarop de toets wordt afgenomen.
Alle ouders van de groep 8 leerlingen hebben een Ouderkrant ontvangen over de Centrale Eindtoets.
Hierin staat duidelijk beschreven wat de toets inhoudt, hoe het leerling-rapport eruitziet en wat het
belang is van het schooladvies.
De leerlingen hebben voor de Voorjaarsvakantie al geoefend met de digitale toets door het maken van
een ‘Proeftoets’. In de komende weken zullen de leerlingen verder voorbereid worden op de Eindtoets
door o.a. te oefenen met voorbeeldopgaven om zo vertrouwd te raken met de manier van vraagstelling.
Concert
In mei gaan we op school een concert organiseren voor ouderen uit verzorgingshuizen in Leiden en
omstreken. Groep 8 zal hierin de organisatie op zich nemen. Natuurlijk helpen wij de kinderen waar nodig
om dit tot een groot succes te maken.
Voor de muzikale invulling van het concert, zullen we drie gelegenheidskoren oprichten die tijdens
schooltijd oefenen. Kinderen uit onderbouw, middenbouw en bovenbouw mogen zich vanaf volgende
week inschrijven. Ook het concert zal tijdens schooltijd plaatsvinden.
Natuurlijk is ook de schoolband gevraagd om op te treden. Ook bij de band kunnen kinderen nog
aansluiten.
Deze koren en de samengestelde band, staan los van de naschoolse repetities, hiervoor wordt een aparte
voorstelling georganiseerd.
Tijdens de muzieklessen zal ik uitleggen welke liedjes we zullen gaan zingen en spelen. We kiezen er
namelijk bewust voor om muziek te maken die herkenbaar is voor ons publiek. Muziek is namelijk niet
alleen voor jonge mensen, maar zeer zeker ook voor oudere mensen ontzettend belangrijk. Zeker als het
liedjes zijn uit hun jeugd.
Een mooi project waarbij we hopen dat de samenwerking van jong en oud zal leiden tot een gezellige
muzikale middag.
Meer informatie volgt nog. Mocht u vragen hebben, stelt u deze dan gerust.
Met vriendelijke groeten,
Jesper en Astrid
AGENDA
9 maart

Leerlingen naar Estland

16 maart

Rapport in Mijnrapportfolio

18 maart

Open Morgen van 09.00 – 12.00 uur voor “nieuwe” belangstellende ouders

1 en 8 april

Familieochtend

2 april

Multi Culti avond en kijkavond project wonen

Kijk ook eens op www.dukdalf-leiden.nl.
Hier vindt u wekelijks nieuwe informatie en foto’s van gebeurtenissen op school

Op 2 april 2020 vindt de jaarlijkse multi culti
avond weer plaats binnen het thema wonen.
Wil jij, als buitenlandse of Nederlandse
ouder, meer over je eigen land/cultuur
vertellen/laten zien?
Meld je dan snel aan via Schoudercom of
op de intekenlijst aan de deur!

PRETTIG WEEKEND
Kijk ook eens op www.dukdalf-leiden.nl.
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