
Agenda Rectificatie jaarkalender        :             schoolreis is verplaatst naar vrijdag 17 juni 2022 

Ma 23 augustus   : Eerste schooldag 
Ma 6 t/m vr 17 september  :  Kennismakingsgesprekken 
Wo 6 en vr 8 oktober   : Schoolfoto voor alle kinderen van het Duet 
Wo 6 oktober    : Start Kinderboekenweek 
Ma 18 t/m vr 22 oktober  : Herfstvakantie 
 

Welkom terug! 
Maandag start het onderwijs weer! We hopen dat u en uw 
kinderen een fijne vakantie hebben gehad. We zien er naar uit om 
alle kinderen weer te ontvangen op het Duet. 
 
Tijdens de zomervakantie is er keihard gewerkt aan het 
buitenterrein van het Duet. De laatste punten worden de komende 
weken afgerond. Zodat op 8 september alles gereed is en we dan 
de officiële opening van de MFA en het buitenterrein met elkaar 
kunnen vieren. Neem gerust een kijkje wanneer u uw kind 
wegbrengt. Een voorproefje van het buitenterrein is verderop in 
het Duetje te zien.  Vanaf volgende week gymmen we ook in onze 
nieuwe gymzaal in de MFA. De kinderen krijgen maandag tijdens de TSO een kijkje in de gymzaal. We 
zijn benieuwd naar hun reacties... Van gymmen in een oude gymzaal naar een spiksplinternieuwe 
gymzaal die twee keer zo groot is, ledverlichting heeft op de grond en een veel hoger plafond heeft 
maakt dat wij uitdagende gymlessen kunnen geven vanaf volgende week. Dat alles belooft een 
mooie start voor het nieuwe schooljaar! 
 
We openen vanaf maandag weer alle deuren om de kinderen welkom te heten. Bij het wegbrengen 
en ophalen geldt het protocol Primair Onderwijs. Elke groep heeft zijn eigen ingang om naar binnen 
te gaan. Zo gaan de groepen 3/4 via het schoolplein; de groepen 5/6 via de hoofdingang; de groepen 
7/8 via de trap naar het terras naar binnen. 
 
Helaas houdt het ook in dat ouders hun kinderen nog niet in het Duet mogen wegbrengen. Later in 
het Duetje meer hierover. De leerkrachten t/m groep 5 staan daarom de eerste dag/week buiten of 
bij de buitendeur de leerlingen op te wachten, wanneer u uw kind wegbrengt. Wie staat waar: 
Groepen 1/2 bij de buitendeur van het eigen lokaal; 
Groepen 3 bij de speelzaal; 
Groepen 4 op het schoolplein achter; 
Groepen 5 bij de hoofdingang; 
Groepen 6/7/8 gaan zelf naar binnen. 
 
Bij het ophalen gaan de leerlingen zelf naar buiten via de bovenstaande uitgangen. Wanneer u een 
kijkje neemt op het schoolplein, spreekt u dan met uw kind een plek af waar u staat bij het ophalen 
na schooltijd. We hebben straks een groot buitenterrein waar goed 1,5 meter afstand gehouden kan 
worden door volwassenen. 
 
We hebben zin om er samen met u en uw kind(eren) een fantastisch schooljaar van te maken.  
Team Het Duet 

augustus 



 
 

Corona 
Wij vragen u de actuele Beslisboom, welke op enkele punten is gewijzigd, goed door te nemen. Klik 
hier voor de laatste versie.  
 
Kinderen met verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) mogen 
vanaf 12 juli 2021 wel weer naar school. Het “snottebellenbeleid” is opgeheven. Zij blijven wel thuis 
bij koorts, benauwdheid of veel hoesten. En ook hier geldt: bij twijfel blijf je thuis en is het advies 
testen. Wanneer er een besmetting plaatsvindt, volgen wij de instructies van de GGD en handelen wij 
conform het bron- en contactonderzoek. 
 
Personeel op het Duet onderling of ten opzichte van ouders en andere externen in de school houden 
1,5 meter afstand. Dit betekent dat wij u voorlopig niet kunnen ontvangen in het Duet. Ook niet 
tijdens het breng- en haalmoment omdat wij de 1,5 meter niet kunnen waarborgen. Wij houden u via 
het Du@tje en Parro op de hoogte van alle ontwikkelingen, zo ook over de opzet van de 
Kennismakingsgesprekken Onderwijs in september. 

 

De Vreedzame School 
Hoe bieden we kinderen een duidelijke en herkenbare doorgaande opvoeding in een IKC? Een 
opvoeding die niet alleen in visie op elkaar aansluit, maar ook terug te vinden is in helder 
pedagogisch handelen. De Vreedzame School biedt ons een programma voor peuters, 
basisschoolkinderen en de wijk en alle elementen om in een IKC een krachtig opvoedklimaat te 
realiseren, dat leidt tot een mooie aansluiting tussen opvang en school. Een lijn voor sociale 
competenties en democratisch burgerschap door het hele IKC is het resultaat. 

De nieuwe wet “Verduidelijking Burgerschapsopdracht Onderwijs” is 22 juni jl. aangenomen in de 
Eerste Kamer en gaat vrijwel direct van kracht. De Vreedzame School=het Duet en wij realiseren 
daarom al een zeer belangrijk deel van de aanscherpingen waar de wet om vraagt. Een compliment 
waard dus! 

• Er komen nieuwe mediatoren uit groep 6. 
• Deze mediatoren worden in drie dagdelen in september opgeleid door onze coaches. 
• Er is een algemene bijeenkomst met alle mediatoren in september. 
• Diploma-uitreiking nieuwe mediatoren: woensdag 22 september van 13.30 uur-14.00 uur. 
• Na de trainingen komen alle mediatoren langs in de klassen om zich voor stellen.  
• De eerste leerlingenraad is woensdag 8 september van 13.15 - 14.00 uur. 
• Leerlingen voor de leerlingeraad worden democratisch gekozen. 

Kinderboekenweek “Worden wat je wil”  
Het maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan komt, goed 
bent in rekenen of juist in tekenen, vier jaar oud bent of al tien 
jaar, ieder kind kan worden waar het van droomt. Beroepen als 
astronaut, dokter of kok… kinderen spelen vaak na wat ze willen 
worden. Of ze worden geïnspireerd door hun idolen of helden: 
een bekende zangeres, voetballer of YouTuber. Kinderboeken 
zijn een onuitputtelijke bron om over beroepen na te denken of 
te fantaseren. Tijdens de Kinderboekenweek 2021 kun je alles 
worden wat je wil en alvast dromen over later! 

Oproep! 
Het Duet zoekt ouders, verzorgers, kennissen en/of familieleden van onze kinderen die tijdens de 
Kinderboekenweek van 6 oktober tot met 17 oktober interesse hebben om vol enthousiasme een 
presentatie willen geven over hun beroep, aan een groep of leerjaar. Aanmelden kan door te 
mailen naar tom@hetduet.nl We hopen op veel aanmeldingen.  
 
Daarnaast willen we voor de aankleding van het Duet graag verschillende outfits/kledingstukken 
en/of attributen door de school heen ophangen van verschillende beroepen. Heeft u iets over dat 
wij mogen gebruiken dan maken wij daar graag gebruik van. Mogen wij iets lenen dan graag 
voorzien van de naam van uw kind! Dit mag u afgeven bij de hoofdingang. 

 

https://wijzeraandeamstel-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/tom_hetduet_nl/ES9ICUHjjh5DtuU4Av38AHABwbKFj29OVc57mw-ezP4o-Q?e=MYfcVa
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Schoolplein 
Hierbij een impressie van ons nieuwe plein! De fietsenrekken worden in de eerste week geplaatst. 
Het advies is om de eerste dagen lopend naar school te komen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

Gedichtenwedstrijd Uithoorn 200 jaar! 
Op 22 juni is het ontwerp van het kunstwerk, en het bijbehorende gedicht ter gelegenheid van het 
200-jarig bestaan van de gemeente Uithoorn onthuld. Op het kunstwerk – een natuurstenen ring 
rond een monumentale beuk - komen 8 woorden te staan. Deze woorden zijn bedacht door inwoners 
van Uithoorn en De Kwakel en gekozen door een jury. De Dorpsdichter heeft met deze woorden een 
prachtig gedicht gemaakt. Dat hangt aan de gevel van het 
gemeentehuis.  
Wij zijn ervan overtuigd dat er kinderen en jongeren (6 t/m 
18 jaar) zijn in de gemeente Uithoorn die ook goed kunnen 
dichten. Daarom nodigen wij alle kinderen en jongeren in 
de gemeente Uithoorn uit om mee te doen aan een 
gedichtenwedstrijd. Om de gedichtenwedstrijd onder de 
aandacht te brengen, vragen wij de medewerking van de 
basisscholen en voortgezet onderwijs in de gemeente 
Uithoorn. 
 
Dinsdag 24 augustus worden de woorden aangebracht met 
krijtverf. 
 
Met de woorden die kinderen vinden rondom het Duet, 
kunnen ze een gedicht maken en meedoen aan de 
gedichtenwedstrijd. Het gedicht kan opgestuurd worden 
naar 200jaar@uithoorn.nl. De jury, bestaande uit de 
burgemeester, de dorpsdichter en Floor Romer, kiest de 
winnaars. De winnaars krijgen met hun gezin een etentje 
aangeboden. 
 
 
 
 
 
 
 

fietsenrekken 



 
 
Carelyn zonnebrand binnen het Duet 

  
Wij kunnen de snelle opmars van huidkanker in Nederland niet negeren. Ernstige verbranding op 
jonge leeftijd verdubbelt de kans op melanoom, de ergste vorm van huidkanker. Juist bij kinderen 
kunnen beschadigingen door uv-straling grote gevolgen hebben. Belangrijkste oorzaak: te lang 
onbeschermd in de zon! Ook bij Solidoe Kinderopvang en Het Duet gaan we hier iets aan doen. 
Regelmatig insmeren met een goede zonnebrandcrème verkleint de kans op huidkanker, gaat 
huidveroudering tegen en beschermt de huid tegen verbranding. Of je nu speelt of geniet: smeren 
hoort erbij! 
  
Binnen Het Duet hangen op alle groepen van de opvang en op de speelleerpleinen sinds kort 
dispensers van Carelyn zonnebrand met CareLyn SPF30 zonnebrandcrème. SPF30 biedt nagenoeg 
dezelfde bescherming (96,6%) als SPF50 (98%), maar is veel prettiger in gebruik. De 
zonnebrandcrème biedt een verhoogde UVA en UVB bescherming, heeft een Boots 5* classificatie, is 
waterresistent en bevat geen parfum of kleurstoffen. De zonnebrandcrème is PH-neutraal, 
hypoallergeen en glutenvrij en is dus ook zeer geschikt voor kinderen. Deze zonnebrandcreme word 
door de medewerkers tijdens opvangtijd gebruikt om jullie kind mee in te smeren. Ook voor de 
kinderen van de basisschool zijn deze dispensers toegankelijk. 
  
Probeer de CareLyn zonnebrandcrème gerust uit op je huid! En omdat te kunnen doen, zijn er 
promopakketjes uitgedeeld aan alle kinderen binnen Het Duet die gebruik maken van Solidoe 
Kinderopvang. Hebben jullie deze al ontvangen en gebruikt? Wij horen graag wat jullie ervan vinden! 
  
Ben je op zoek naar meer informatie over Carelyn zonnebrand: 
Kijk op www.carelyn.nl. Of stuur me een mail: daisy@hetduet.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.carelyn.nl/
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BSO  
Het was een Super Zomer bij BSO boven, met een vol programma in het teken van de Olympische 
Spelen en het Solidoe Summer Event. Er is heéééél veéééél gesport, geknutseld, gekokkereld, en nog 
veel meer. Alle kinderen hebben zich prima vermaakt in en om het Duet en bij De Legmeervogels. Dit 
hebben de kinderen er zelf over te vertellen: 
 

“We maakten medailles van Fimoklei. Ik heb die van mij 
aan mijn vader gegeven, omdat m'n vader nr. 1 is!”  
 
“Ik heb samen met mijn vriendinnetje een spel gemaakt 
met pionnen en een dobbelsteen. Het heet 'Het Doen en 
Vragenspel'. Er zitten allemaal vragen en opdrachten in. 
Bijvoorbeeld 10 x opdrukken en 3x de trap op en neer, 
maar ook vertel een mop of raadsel en zing een liedje. 
We mochten het uitleggen aan de andere kinderen. Dat 
vond ik erg leuk” 

 
“Ik heb een Griekse mozaïek vaas gemaakt met hele 
mooie kraaltjes, erwtjesbonen en linzen. Ook moest ik 
eerst de achtergrond verven. Ik ga 't schilderij in mijn 
kamer hangen. Ik vond het heel leuk om te doen, ik 
had het nog nooit gedaan.' 
 
“Ik vond het erg leuk dat ik van mijn vriend heb 
gewonnen met tafelvoetbal. Ook ben ik blij dat ik 
naar BSO boven mocht” 
 
“De workshop cheerleaden vond ik heel leuk. Ik stak 
mijn vinger op en mocht laten zien dat ik omhoog 
ging. Daarna ging ik met mijn vriendinnen zelf 
oefenen. Daarna mochten we laten zien dat we het 
konden. Op het einde mocht iedereen laag, beetje hoog of hoog.” 
 
‘Ik vond het Summer Event erg leuk. De stormbaan was leuk. Dat vindt mijn vriendje ook. De goochelaar was 
goed, hij toverde balletjes uit zijn mond.”  
 
“Ik heb een kijkdoos gemaakt. We keken het filmpje en toen wist ik hoe het moest. Binnen in een diamanten 

hart en beneden paars en boven geel. Hij staat thuis in m'n kamer en 
soms kijk ik er in” 
 
“Ik vond het lekkerste dat ik in de vakantie een broodje kroket mocht 
eten.  Op een middag hebben we elkaar nat gemaakt met 
waterpistolen en dat vond ik erg leuk. Ook vond ik het Summer Event 
erg leuk.” 
 
“Ik vond het sushi maken erg leuk. Dat doe ik soms ook samen met 
mama. Het was erg lekker.” 
 

“Tijdens de vakantie heb ik veel gespeeld met de 
voetbaltafel, dat vond ik erg leuk.” 
 
 
“We gingen stoeien in de speelzaal. Eerst tegen elkaar, mijn 
vriend had gewonnen. Daarna met z'n allen tegen meester 
Tim, dat was best moeilijk. Ook maakten we slijm zonder 
scheerschuim.” 
 
“We gingen met de auto naar honkbal bij Thamen. Gooien 
en met een knuppel slaan. Ik kan dat heel goed. We kregen wat lekkers en wat drinken. Ook vond ik de disco erg 
leuk. Goede muziek.” 
 
“Met lasergamen kreeg iedereen een pistool en een tuigje met een schild op je buik. 
Dan moest je richten en schieten. Als je werd geraakt ging je schild trillen. Je kon 'm weer aanzetten en dan 
verder spelen. Je kon je verstoppen achter matten'. 
 
“Ik vond de stormbaan op het Summer Event erg leuk. Je gleed zo het water in’.  



 
 

Vul de Kas! 
Vanaf maandag 23 augustus t/m vrijdag 31 december ontvangt iedere klant bij € 15,- 
een voucher t.w.v. € 0,10 die kan worden toegewezen aan het Duet!  
 
Hulpouders gezocht voor de bibliotheek 
De bibliotheekcommissie is op zoek naar hulpouders die vrijwillig tussen 8.30u tot 
10:00u op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag kunnen assisteren in de bieb. 
Opgeven kan door te mailen naar joti@hetduet.nl  

 
“Ga toch fietsen!” 

Nederland is een fietsland. Toch stappen kinderen steeds minder vaak op de fiets. Dat 
is echt jammer, want fietsen is juist heel goed voor kinderen! We willen daarom het 
fietsen naar school meer stimuleren en het Duet promoot onderstaande actie daarom 
graag: 

 
Een aantal voordelen van naar school fietsen: 

1. Bewegen is gezond! 

2. Fietsen maakt kinderen zelfstandiger. 

3. Kinderen doen verkeerservaring op en krijgen verkeersinzicht. 

4. Fietsen is beter voor het milieu dan de auto. 

5. Ouders hoeven niet op zoek naar een parkeerplek. Minder auto’s leveren een veiligere situatie 

rondom de school op. 

Genoeg redenen dus om vanuit alle scholen in Uithoorn en De Kwakel aandacht aan fietsen te 

besteden. We starten daarom gezamenlijk het nieuwe schooljaar met een fietsweek, waarin we het 

leuk vinden als zo veel mogelijk kinderen op de fiets (of lopend of op de step of op de skeelers etc!) 

naar school komen. Mocht u echt met de auto naar school moeten komen, dan is de vraag of u op 

enige afstand van de school wil parkeren zodat ook u samen met uw kind naar school kan lopen. Laat 

deze fietsweek de start zijn van een actief fietsjaar!  

Laat geen geld liggen! Hulp bij geldzaken 
Graag uw aandacht voor bijgevoegde flyer van de Gemeente Uithoorn. Klik hier. 
 

Bericht van de Ouder-Kind-Adviseurs 
WAT: Vanuit het team Ouder-kind-adviseurs Uithoorn en de Kwakel wordt er in het laatste halfjaar 
van 2021 een online opvoedspreekuur aangeboden. Deelname aan het online opvoedspreekuur is 
kosteloos.    
VOOR WIE: Ouders en verzorgers met kinderen tussen de 0-4 jaar en de basisschoolleeftijd uit 
Uithoorn en de Kwakel. Ouders en verzorgers kunnen terecht bij het opvoedspreekuur met vragen 
over bijvoorbeeld opvoeding, ontwikkeling van kinderen, ouderschap en de sociale kaart van de 
gemeente Uithoorn.    
WANNEER: Elke laatste donderdag van de maand tot en met het eind van 2021. In december vindt 
het spreekuur eerder plaats vanwege de kerstvakantie. Het spreekuur duurt van 20.00 tot 21.00 uur 
en zal plaatsvinden op de volgende momenten:   
·       Donderdag 26/08  
·       Donderdag 30/09  
·       Donderdag 28/10   
·       Donderdag 25/11   
·       Donderdag 16/12    
HOE TE BEREIKEN: U kunt per mail aangeven graag deel te willen nemen aan een bepaald spreekuur. 
U kunt een e-mail sturen naar Ouder-kind-adviseur Anne van Dijk. Zij is te bereiken via: 
a.van.dijk@mee-az.nl of 06-30778552. U ontvangt dan een link om deel te kunnen nemen aan een 
online Teams meeting. Hopelijk tot ziens bij een van onze online opvoedspreekuren!   
  
Rita Klaphake, Ilona van Tongeren, Dénise Kleijn & Anne van Dijk  
Ouder-kindadviseurs Uithoorn & De Kwakel  
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