Ons uitgangspunt voor iedere leerling!!
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H. Platjouw, directeur

Beste ouder(s)/verzorger(s),

De eerste weken van schooljaar 2019-2020 zijn alweer voorbij. Alle kinderen, juffen en
meneren zijn enthousiast aan de slag gegaan. Na de zomervakantie is het altijd even wennen,
maar er wordt inmiddels in alle groepen weer hard gewerkt. Ook de kennismakingsgesprekken
zijn achter de rug en bent u in de gelegenheid geweest de leerkrachten te informeren over uw
zoon/dochter. De gesprekken geven waardevolle informatie, zodat de juffen en meneren uw
kind nog beter leren kennen en kunnen begrijpen.
Op Den Duin is het gebruikelijk dat alle kinderen na iedere vakantie door hulpouders worden
gecontroleerd op neten en luizen. Ik ben blij u te kunnen melden dat heel de school neten- en
luisvrij is!!! Dit is een super goed begin en we hopen natuurlijk dat we dit samen met u zo
kunnen behouden.
Vandaag hebben we in de aula met alle kinderen en het team de openingsviering gehouden.
Deze viering stond in het teken van de Kanjermethode. We hebben stilgestaan bij positief
gedrag en hoe iedereen een bijdrage kan leveren aan een fijne sfeer in de klas en op school.
Zo wisten leerlingen te vertellen dat een grapje echt leuk is als je dit op een goed moment
vertelt, dat je best de leiding bij een spelletje kunt nemen en dat het fijn is om vrienden te
zijn.
We gaan er een mooi, leerzaam en fijn schooljaar van maken!

Met vriendelijke groet,

Henriëtte Platjouw

De agenda voor de komende periode
September
Do
5
Duinbode 1
Vr
6
Za
7
Zo
8
Ma
9
Elke Beniest jarig
Di
10
OR
Wo
11
Do
12
Vr
13
Za
14
Juf Fieke jarig
Zo
15
Ma
16
Di
17
Juf Eline B jarig
MR
Wo
18
Studiedag, alle lln vrij
Juf Carin, Meneer Bas jarig
Do
19
Vr
20
Za
21
Zo
22
Ma
23
Di
24
GMR
Wo
25
Do
26
Vr
27
Za
28
Zo
29
Ma
30
Oktober
Di
1
Wo
2
Schoolkamp gr 8
Start kinderboekenweek
Do
3
Schoolkamp gr 8
Vr
4
Schoolkamp gr 8
Za
5
Zo
6
Ma
7
Di
8
Wo
9
Schoolviering
Do
10
Bezoek Van Gogh Museum gr 1-2
Vrij
11
Za
12
Zo
13
Ma
14
Herfstvakantie
Di
15
Herfstvakantie
Wo
16
Herfstvakantie
Do
17
Herfstvakantie
Vr
18
Herfstvakantie
Za
19
Zo
20
Ma
21
Di
22
Wo
23
Do
24
Theater gr 5 De Cour / Museum van Gogh gr 1-2 / Duinbode 2

20.00

19.30

19.30

Vakantierooster schooljaar 2019-2020
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
2e Paasdag
Meivakantie
Hemelvaart
2e Pinksterdag
Zomervakantie

Ma 23 december 2019 t/m vr 3 januari 2020
Ma 24 februari 2020 t/m vr 28 februari 2020
Ma 13 april 2020
Ma 20 april 2020 t/m di 5 mei 2020
Do 21 mei 2020 t/m vr 22 mei 2020
Ma 1 juni 2020
Ma 13 juli 2020 t/m vr 21 augustus 2020

Studiedagen
Woensdag 18 september 2019
Vrijdag 6 december 2019
Maandag 10 februari 2020
Vrijdag 20 maart 2020
Maandag 4 mei 2020
Dinsdag 2 juni 2020
Calamiteitendag:
Donderdag 2 juli 2020
Als leerlingen gedurende het schooljaar geen vrij moet worden
gegeven vanwege een calamiteit (bijv. een defecte kachel) dan is deze
dag een vrije dag, anders is het een gewone lesdag. Rond 15 juni 2020
ontvangen de ouders bericht of deze dag wel of niet een vrije dag voor
de leerlingen.

Ziekmelding
Is of zoon of dochter ziek of kan hij/zij om andere redenen niet aanwezig zijn, wilt u dit dan
telefonisch aan ons doorgeven vóór 8.15 uur?

Bisk / Kunstmenu
Alle groepen zullen dit jaar aan een culturele activiteit deelnemen. Wij willen u graag
informatie geven over de activiteit die in die periode voor een groep staat gepland. In deze
Duinbode voor groep 5 en 6, in latere Duinbodes voor die groepen die in dat tijdsbestek zullen
deelnemen.

Groep 5-6: Muziek

door Garage

TDI.

Titel: “Wagners Ring”
Datum: 24-10-2019 (groep 5) en 31-10-2019 (groep 6)

De grootste opera ter wereld in 1 uur muziektheater.
Richard is componist. En wat voor één!
Hij is een genie.
Om dat te bewijzen verzint hij ter plekke, voor de ogen van het publiek een geweldige, allesomvattende

opera, over de held Siegfried, over het Rijngoud, over Freya en Wotan, en natuurlijk over de machtige Ring
van de Nibelungen.
Richard en zijn buurmeisje Cosima laten de muziek horen die past bij het verhaal, en laten de beelden en
landschappen zien die bij de avonturen van de held horen. Om dat te verbeelden en te verklanken wordt
alles uit de kast gehaald: livemuziek en zang, duplo speelgoed, keramische beelden en landschappen,
computeranimaties, gamefiguren en nog veel meer. Alles is levensgroot te volgen op projectieschermen.
Zoveel verbeelding dat kan niet goed gaan. Al gauw zijn de figuren zó tot leven gekomen dat ze niet meer in
de hand te houden zijn. Het verhaal begint zichzelf te vertellen en neemt noodlottige wendingen die
Richard noch Cosima kunnen stoppen.
Wagners Ring is gebaseerd op het leven van Richard Wagner en diens kunstwerk Der Ring des
Nibelungen. Onvermijdelijk wordt in de voorstelling met de echte Wagner en Ring een loopje genomen.

Den Duin op bezoek bij Vincent van Gogh
Cultuuronderwijs wordt nogal eens op de achtergrond geplaatst in het basisonderwijs, omdat
er prioriteit ligt bij rekenen, spelling en taal. Desalniettemin is cultuur een verplicht onderdeel
geworden van ons onderwijs met uitgebreide kerndoelen.
Niet verkeerd, want juist vanuit het cultuuronderwijs ontstaat de creatieve geest. Een
“musthave” onder de 21e -eeuwse vaardigheden, omdat de kinderen van de toekomst moeten
leren denken in oplossingen.
Naast aandacht voor cultuur in de klas door de eigen leerkracht tijdens de creatieve vakken, is
aandacht voor de culturele omgeving heel belangrijk en natuurlijk ook de échte kunstenaar in
de “grote” wereld. Er zitten vaak hoge kosten aan verbonden, om kinderen daarmee in
aanraking te laten komen.
Toch is dit gelukt! Vorig jaar kregen we de gelegenheid om in te schrijven voor de
tentoonstelling van Van Goghs intimi in het Noord Brabantsmuseum in Den Bosch. Als je op
tijd reserveerde, want er was beperkte mogelijkheid, was dit voor basisscholen gratis. Het is
wonder boven wel gelukt (want het liep storm) om met iedere groep van onze school in het
schooljaar 2019-2020 hier een ochtend op bezoek te gaan!
Natuurlijk zullen we in de klas voor- en achteraf aan dit bezoek aandacht schenken aan van
Goghs schilderkunst en wellicht zult u in de loop van het schooljaar nog wel mooie
kunstwerken van de jonge van Goghs aan de muur kunnen bewonderen!
Marianne Rademakers, cultuurcoördinator.

Onze MR: school maak je samen!
Bij het verschijnen van deze Duinbode zijn de kennismakingsgesprekken net achter de rug en
bent u mogelijk aangesproken door iemand van de oudergeleding over een mogelijke
toetreding tot onze MR. Mocht u interesse hebben, wilt u dit dan kenbaar maken bij de
leerkracht van uw zoon/dochter of rechtstreeks bij juf Jos? Wij hopen op enkele kandidaten!

Tijdschriften
Van Blink ontvingen wij een aantal tijdschriften om onder de leerlingen uit te delen. Deze
hebben wij in de school verspreid zodat de liefhebbers hierin kunnen lezen (er waren er niet
genoeg om aan iedereen uit te delen).

Het gaat om
Bobo voor groep 1 en 2
Okki voor groep 3 en 4
Freek voor groep 4
Echte helden lezen voor groep 5, 6, 7 en 8. In dit boekje zijn 6 verschillende tijdschriften
gebundeld zodat leerlingen kunnen kiezen welk tijdschrift bij hen past.

