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Van de directie
We zijn de afgelopen weken druk bezig geweest met de voorbereidingen van het nieuwe schooljaar, naast
de huidige activiteiten en plannen.
Eén van de zaken die veel tijd vraagt is de groepenverdeling voor komend schooljaar.
We hebben dan 5 groepen 4/5 i.p.v. van de huidige 4 groepen en we krijgen 4 groepen 6/7 i.p.v. de
huidige 5 groepen.
Dat houdt in dat we opnieuw leerlingen moeten verdelen en dat vergt veel tijd, omdat we dat zorgvuldig
en weloverwogen doen in het belang van onze leerlingen.
We hanteren daarvoor onderstaande criteria:
 Totale groepsgrootte
 Een evenwichtige verhouding van het aantal leerlingen per leeftijdsgroep
 Ontwikkelingsniveau
 Aantal jongens en meisjes
 Vriendjes en vriendinnetjes
 Broertjes en zusjes
 Evenredige verdeling van leerlingen die speciale zorg/begeleiding behoeven.
Dit zorgt ervoor dat we met veel criteria rekening houden en dat we kijken waar een leerling het best
geplaatst kan worden.
De definitieve groepsverdeling wordt in de week van 5 juli gecommuniceerd. We hebben op 8 juli de
“uitwisselmiddag” waarbij de leerlingen in hun nieuwe groep met de eventueel nieuwe leerkracht bij
elkaar komen.
Ook de voorbereidingen voor het beginfeest en schoolkamp zijn in volle gang er van uit gaande dat dit
mogelijk is binnen de dan geldende richtlijnen.
Ook de uitwisseling in het kader van de internationale projecten is opgestart. Ook weer binnen de dan
geldende richtlijnen. Kortom we starten deze activiteiten op in de hoop en de verwachting dat dit veilig
uitgevoerd kan worden.
Maandag en dinsdag krijgen we 2 Japanse stagiaires op bezoek om te kijken naar onze manier van werken
binnen het Jenaplanonderwijs.

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

In het kader van de zgn. NPO gelden van het ministerie hebben we op de afgelopen studiedag als team
nagedacht op welke manier we deze gelden willen en kunnen besteden. Inzet is gericht op begeleiding
van leerlingen in de breedste zin des woords.
Voorlopige planning studiedagen 2021-2022
De jaarplanning voor komend schooljaar is ook rond.
De vakanties zijn al eerder gecommuniceerd, maar we hebben onder voorbehoud ook nog gezamenlijke
studiedagen gepland.
Deze zijn op:
25 en 26 oktober aansluitend op de herfstvakantie
26 november
1 april
11-12-13 april voor de groepen 1 t/m 3
14 april voor de hele school vooruitlopend op het Paasweekend
25 mei voor Hemelvaart
3 juni voor Pinksteren
Nieuws uit de onderbouw
Kinderboerderij
De komende weken gaan alle groepen uit de onderbouw naar de kinderboerderij in de Merenwijk.
Vandaag zijn er al 2 groepen geweest en de andere groepen zullen de komende weken gaan. Wij zijn erg
blij dat we dit jaar toch nog een uitje met de kinderen kunnen doen.
Sportdag
Volgende week vrijdag 18 juni is het sportdag. Er zijn nog groepen die ouderhulp nodig hebben. Als er niet
genoeg ouders zijn, kan het helaas niet doorgaan.
Rapporten
Op maandag 21 juni zullen de rapporten van groep 3 online staan op Mijn rapportfolio. Daarna komen er
ook weer intekenlijst voor de gesprekken hiervan.
Thema reizen
De afgelopen weken hebben we in de onderbouw gewerkt over het thema reizen. De groepen zijn op reis
gegaan naar verschillende landen en hebben hier veel over geleerd. Het volgende thema waar we over
gaan werken is thema ZOMER.
Mededelingen
- Op vrijdag 2 juli is het Annick haar laatste schooldag. Zij met dan met zwangerschapsverlof.
- Nu het zulk lekker weer is, willen wij jullie vragen om de kinderen in de ochtend in te smeren of
zonnebrand mee te geven. Dan kunnen zij zich, voordat we buiten gaan spelen, insmeren.
Nieuws uit de middenbouw
Schoolkamp info naar onderbouw ouders
Volgend jaar kunnen we weer op schoolkamp. We hebben er allemaal al enorm veel zin in en de
voorbereidingen zijn al in volle gang.
We hebben naar de ouders van de groep 3 leerlingen info gestuurd zodat zij ook weten wat de kinderen
kunnen verwachten.
Kijk ook eens op www.dukdalf-leiden.nl.
Hier vindt u wekelijks nieuwe informatie en foto’s van gebeurtenissen op school

Sportdag komt
Vrijdag 18 juni hebben we sportdag op de atletiekbaan in de Leidsche hout. Het is de bedoeling dat de
kinderen in sportkleding komen. Het is verstandig extra drinken, zoals een flesje water mee te nemen. De
kinderen gaan dan laten zien wat ze in huis hebben!
De sportdag wordt afgesloten met een estafettewedstrijd tussen de klassen binnen de bouw.
Online museum
Omdat we dit jaar helaas niet naar het museum konden, is het Rijksmuseum van Oudheden (digitaal) bij
ons gekomen. Voor twee groepen staat dit nog gepland. Alle groepen van de middenbouw krijgen een
interactieve rondleiding. De eerste twee groepen waren erg enthousiast.
Tafeldiploma’s
In de middenbouw willen we dat alle kinderen hun tafeldiploma halen. Er zijn al veel tafeldiploma’s
binnen, maar ook nog redelijk wat kinderen die nog geen diploma hebben. Aan ouders van kinderen
zonder diploma willen we vragen of jullie thuis ook willen (blijven) oefenen. Op tafeltjesleren.nl kunnen
jullie elke dag een paar minuten oefenen.
Nieuws uit de bovenbouw
Afgelopen maandag heeft heel groep 7 verkeersexamen gedaan. Wat een spannende ochtend was dit!
Vanaf het Kooiplein hebben de kinderen een route van ongeveer een kwartiertje gefietst. Ze moesten
hierbij heel goed letten op alle verkeersborden, stoplichten en verkeersregels. Gelukkig is het heel goed
gegaan.
Ook was de schoolarts deze week op school voor groep 7.
Groep 8 is druk bezig met het oefenen van de musical. De teksten, liedjes en dansjes zitten er al aardig in!
Donderdag 24 juni gaat groep 8 een nachtje op kamp in Noordwijkerhout. Ze kijken hier heel erg naar uit.
Agenda
17 juni
18 juni
28 juni
8 juli
12-13 juli
16 juli
30 augustus

MR vergadering om 19.00 uur
Sportdag voor de OB tot 12.00 uur
voor de MB en BB tot 13.00 uur
rapportfolio beschikbaar
uitwisselmiddag
musical groep 8 voor ouders
begin zomervakantie.
eerste schooldag schooljaar 2021-2022

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

