
 

      
 
Ma 4 oktober t/m 8 oktober  : Schoolfoto voor alle kinderen van het Duet 
Wo 6 oktober t/m 15 oktober  : Kinderboekenweek 
Ma 18 t/m vr 22 oktober  : Herfstvakantie 
 
Inleiding 
Na een paar weken onderwijs en opvang op volle toeren hoort u misschien termen 
langskomen als dagstarter en binnen is beginnen. Of ziet u een ambulante collega bij de deur 
staan, die u en de kinderen begroet bij binnenkomst. Of het afsprakenbord van De 
Vreedzame School dat prominent bij het voetbalveldje en de voordeur hangt. Of ziet u later 
in deze nieuwsbrief de trotse nieuwe mediatoren van De Vreedzame School. 
 
Dit zijn zichtbare voorbeelden van hoe wij werken aan ons pedagogisch klimaat binnen het 
Duet. Met duidelijkheid, rust, structuur en professionals die in hen geloven maken we de 
stappen met elkaar. Elke dag opnieuw. We merken dat het in de klassen rustiger is, ook bij 
ongestructureerde situaties, zoals buitenspelen, merken we een verschil. Het nieuwe plein is 
een groot succes. 
 
In dit Duetje krijgt u een uitnodiging voor een oudertevredenheidsonderzoek. We zijn 
daarbij ook erg benieuwd naar uw mening over dit onderwerp. Voor die tijd krijgt u de 
gelegenheid om de dagstart zelf te ervaren in de klas van uw kind. U wordt een van de 
komende weken uitgenodigd om tussen 8.15 - 8.45 in de klas van uw kind te komen kijken. U 
kunt dan voor 8.30u zien waar uw kind zit, welke schriften en materialen we gebruiken en 
ziet dan wat dagstarter en binnen is beginnen zijn. U wordt geïnformeerd door de 
leerkrachten wanneer deze inloopmomenten zijn. 
 
In de komende maand staan er weer leuke dingen te gebeuren. Deze vindt u in dit Duetje, 
veel leesplezier! 
 
Team het Duet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
GMR ouder lid gezocht  
Een bestuur met meerdere scholen heeft een gemeenschappelijke medezeggenschap raad. Zo ook 
onze Stichting Wijzer aan de Amstel (www.wijzeraandeamstel.nl). De GMR heeft het over zaken die 
van belang zijn voor alle of een meerderheid van de scholen van Wijzer aan de Amstel. Denk aan: de 
toekomstvisie, nieuwe ontwikkelingen, landelijke trends, de algemene begroting en strategische 
plannen. Leden van de GMR zijn personeelsleden en ouders van de verschillende scholen.  
 
Bent u na het lezen van bovenstaande informatie enthousiast geworden en zou u het Duet willen 
vertegenwoordigen als ouder in de GMR? Neem dan contact op met Marcella Bax (leerkracht het 
Duet) marcella@hetduet.nl  Ook voor extra informatie kunt u mailen. 
 
Leerling- en oudertevredenheidsonderzoeken 
In de inleiding van dit Duetje las u dat het tevredenheidsonderzoek 
binnenkort voor het Duet van start gaat. Het onderzoek vindt plaats 
onder alle ouders van het onderwijs en specifiek bij de leerlingen zelf van 
groep 6,7 en 8. Met dit onderzoek willen wij een goed beeld krijgen van 
wat u van de school van uw kind(eren) vindt. De uitkomsten zullen we 
gebruiken om de school verder te verbeteren. 
 
Werkwijze  
U krijgt binnenkort (week 44) van DUO Onderwijsonderzoek & Advies per e-mail een uitnodiging om 
een online vragenlijst in te vullen. Per gezin ontvangt één ouder de uitnodiging, met uitzondering van 
gescheiden ouders. In deze e-mail vindt u een link waarmee u automatisch in het beginscherm van 
de vragenlijst terecht komt. Het invullen van de vragenlijst kost circa 15/20 minuten. 
 
Privacy 
De samenwerking met DUO Onderwijsonderzoek & Advies voldoet aan de AVG die 25 mei 2018 is 
ingegaan. We willen benadrukken dat uw gegevens volstrekt anoniem worden behandeld. U kunt de 
vragenlijst dan ook zonder terughoudendheid invullen. Wanneer u meer informatie wilt over hoe 
DUO Onderwijsonderzoek & Advies met de privacy omgaan, verwijzen wij u graag naar de volgende 
website: http://www.duo-onderwijsonderzoek.nl/privacy/ 
 
Resultaten van het onderzoek 
De resultaten van het onderzoek worden als factsheet in onze nieuwsbrief het Duetje gedeeld zodra 
wij deze van DUO Onderwijsonderzoek & Advies hebben ontvangen.  
 
Vragen 
Heeft u vragen over het onderzoek, dan staat Raoul Hakkenberg van Gaasbeek (de projectleider) u 
graag te woord: 030-2631084 of u kunt een mail sturen naar: to@duo-onderwijsonderzoek.nl. 
Met het invullen van de vragenlijst laat u uw stem horen en levert u een constructieve bijdrage aan 
de school van uw kind(eren).  
 
Afmelden 
Wanneer u niet wilt dat uw kind deelneemt aan het leerlingtevredenheidsonderzoek, dan kunt u uw 
kind afmelden door een e-mail te sturen naar Tom Hooghuis (tom@hetduet.nl) Uw kind zal de 
vragenlijst dan niet invullen. Als u uw kind wilt afmelden ontvangen wij uw reactie graag voor 29 
oktober. 
 
Solidoe - herfstvakantie en bezoek GGD 
De herfstvakantie staat alweer voor de deur. De medewerkers 
van de BSO zijn weer druk bezig om een leuk en afwisselend 
programma te maken voor de kinderen. Mocht u al weten dat uw 
kinderen niet komen omdat jullie andere plannen hebben willen 
jullie ze dan afmelden in de ouderportal? Uiteraard is dit ook 
voor het kinderdagverblijf fijn om te weten! Alvast bedankt! 
  
Enkele weken geleden kreeg Solidoe bezoek van de GGD om de BSO te inspecteren. Dit was voor het 
eerst in tijden weer “live” in plaats van telefonisch. We hebben een mooi rapport gekregen en 
hebben geen aandachtspunten. Zodra het rapport definitief is kunt u deze inzien op de 
website www.solidoe.nl 



 
Schoolfotograaf het Duet 
In de week van 4 t/m 8 oktober komen de mensen van Nieuwe Schoolfoto naar het Duet om de 
kinderen op de foto te zetten. Zie: www.nieuweschoolfoto.nl/ 
 
Solidoe: 
Op maandag, dinsdag en donderdag gaan de kinderen van het Kinderdagverblijf en de Peuteropvang 
op de foto. Deze kinderen met broers en of zussen op de opvang (zowel KDV als BSO) gaan ook op 
deze dagen op de foto. In de ouderportal kunt u zien op welke dag uw kind(eren) op de foto 
gaat/gaan. Een enkele keer vragen wij ouders om hiervoor op een vooraf aangegeven tijd hiervoor 
terug te komen. 
 
Onderwijs: 
Op woensdag en vrijdag gaan de kinderen van het onderwijs op de foto. De kinderen gaan 
individueel op de foto. De klassenfoto wordt samengesteld aan de hand van de individuele foto's van 
de kinderen.  De kinderen met broers/zussen op school gaan op woensdag en vrijdag tijdens 
schooltijd samen op de foto. Het oudste kind haalt het jongste kind(eren) op. 
 
Het is voor kinderen van het Duet niet mogelijk om op de foto te gaan met een broer en/of zus die 
niet meer op het Duet zit. 
 
De achtergrondkleur van de foto’s is wit. Trek uw kind(eren) daarom geen witte kleding aan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Vreedzame School 
Alle nieuwe mediatoren hebben hun  
diploma gehaald. Gefeliciteerd! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drumtastic work-out 
Alle leerlingen van het Duet en ook de peuters namen  
deel aan Drumtastic. Ter bevordering van de 
groepsdynamica, met een sportief randje. 
 



 
Filmopnames 
Vorige week vonden de video-opnames plaats ter promotie van het Duet. Op Parro las 
u dat dit o.a. voor onze website is. Zodoende krijgen nieuwe ouders een goede indruk 
van IKC het Duet. In een periode waarin de coalitie in de politiek toch besluit te 
investeren in het Onderwijs, hebben wij al lang en breed besloten dat deze video in 
tijden van lerarentekort kan bijdragen aan het werven van toekomstig personeel via 
o.a. social-media. Regeren is vooruitzien….  
 
Privacy-voorkeur beeldmateriaal  
Wij verzoeken alle ouders van schoolgaande kinderen in de Parro-app zo spoedig 
mogelijk hun privacy-voorkeur beeldmateriaal aan te geven. Zodoende weten wij welke leerlingen 
wij wel en niet in beeld mogen brengen, wat bij de eerdergenoemde promotiefilm van groot belang 
is!  
 

• Ga naar het groepenscherm 
• Tik op Privacy-voorkeuren. 
• Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes op het 

potloodje achter het kind.  
• Geef per beeldmateriaal uw privacy-voorkeur aan:  

Parro, het Duetje, de schoolgids, social-media, de website en 
deelname onderzoeken) 

 
Handbal 
Door een miscommunicatie neemt het Duet dit jaar niet deel aan het jaarlijkse 
schoolhandbaltoernooi. Gelukkig komen er nog vele andere mooie sportieve, culturele en 
groepsdynamische activiteiten aan! 
 
Scholierenveldloop 
Woensdag 6 oktober is de scholierenveldloop bij de AKU. 
AKU gaat dit jaar voor de uitslag met een elektronisch registratiesysteem werken. Zo 
kunnen ze ook alle tijden registreren. Op de startnummers is daarom een chip 
geplaatst. Deze startnummers zijn meerdere keren te gebruiken en willen we dus na de 
wedstrijd graag retour ontvangen.  Het inleveren kan na afloop van de wedstrijd bij de 
een ouder van de sportcommissie.   
 
Helaas kunnen we daardoor de startnummers niet eerder ophalen dan 
woensdagmiddag. Wel krijgen deelnemende leerlingen maandag of dinsdag alvast een 
shirt mee. Op woensdag is Rianne (moeder van Joeri Stolwijk uit groep 4A) om 14:00u bij AKU 
aanwezig met de startnummers. De inschrijving is inmiddels gesloten. Namens de sportcommissie! 
sport@hetduet.nl 
 
Dag van de pedagogisch medewerker! 
Zoals in het vorige Duetje vermeld stond was het donderdag 21 september dag van de PM’er. Alle 
medewerkers van Solidoe het Duet zijn in het zonnetje gezet. Leuk dat veel ouders gehoor gaven aan 
de oproep van de Oudercommissie. Veel kinderen hebben tekeningen gemaakt, een kaartje 
geschreven en ook kleine cadeautjes zijn gegeven. De Oudercommissie heeft namens alle ouders 
voor alle medewerkers een 
presentje geregeld:  
 
 
 
 
Oudercommissie Solidoe 
Helaas heeft Solidoe afscheid genomen van twee leden van de oudercommissie. Mascha Veen en 
voorzitter Bianca Woerde. Heel erg bedankt voor jullie inzet de afgelopen jaren. Er zijn nog twee 
leden die binnen korte tijd stoppen maar zij hopen eerst nieuwe gezichten te kunnen verwelkomen. 
Daarom de oproep voor nieuwe leden! Vindt u het leuk om mee te denken en te praten over allerlei 
zaken die te maken hebben met de opvang op het Duet, meld je dan aan via ochetduet@solidoe.nl  
  



 
Kinderboekenweek “Worden wat je wil”  
Op maandag 4 oktober is er een Boekenmarkt. Leerlingen die van thuis €0,50 cent meenemen 
kunnen tijdens schooltijd een boek kopen. Deze boeken zijn tijdens de herinrichting van de 
bibliotheek afgeschreven maar zeker nog interessant voor leerlingen om thuis te gebruiken! De 
opbrengst investeren wij in nieuwe boeken. Dit alles is mogelijk gemaakt door de hulpouders van de 
bibliotheek en aanspreekpunt is Danielle (hulpouder in de bibliotheek). 

 
Op woensdag 6 oktober openen wij de Kinderboekenweek! 
Ook mogen alle leerlingen vanaf die dag hun favoriete boek 
meenemen. Hun favoriete boek is nodig voor verschillende 
leuke activiteiten in de klas.  
 
Gedurende 1,5 week werken alle kinderen van het Duet aan 
allerlei leesbevorderingsactiviteiten, leespromotie, creatieve 
opdrachten en drama.  

 
Vrijdag 15 oktober sluiten wij de Kinderboekenweek af met 
een spectaculaire theatershow! 
De bibliotheekcommissie is overigens nog steeds op zoek naar vrijwilligers die als hulpouder tussen 
8.30u tot 10:00u op woensdag kunnen assisteren in de bieb. Opgeven kan door te mailen naar 
joti@hetduet.nl  
 
Gratis bewegen in De Kuyper(MFA)! 
** Sportinstuif** We gaan weer van start met de sportinstuif. 
Deze is voor alle kinderen van 7 t/m 12 jaar. Omdat de Scheg nog in aanbouw is gaan we starten in de 
nieuwe gymzaal naast het Duet. Ben jij er ook weer bij? 
Wanneer: Elke woensdag middag 
Tijd: van 14:15 tot 16:00 
Voor: alle kinderen van 6 t/m 12 jaar 
Waar: Kuyperlaan 50 
Toegang: Gratis 
 
**Fit met je kid** We gaan weer van start met Fit met je kid. 
Deze is voor alle kinderen van 2 t/m 7 jaar. Samen met papa/mama/opa/oma of verzorger lekker sporten 
en ravotten in de gymzaal. 
Klimmen, klauteren, gooien, vangen en samen lachen. 
Omdat de scheg nog in aanbouw is gaan we starten in de nieuwe gymzaal naast het Duet. Ben jij er ook 
weer bij? 
Wanneer: Elke vrijdagmiddag 
Tijd: van 15:00 tot 16:30 
Voor: alle kinderen van 2 t/m 7 jaar met begeleider 
Waar: Kuyperlaan 50 
Toegang: Gratis 
 
Theaterlessen 
De Jeugd Theater School Uithoorn start vanaf september 2021 
op de donderdagen voor het eerst  met een seizoen theaterlessen. Naast de 
musicallessen (op maandag) merkten we dat er veel vraag was naar lessen die 
zich alleen focussen op acteren (en niet ook op zang en dans). Wij zijn blij met 
deze nieuwe tak binnen de JTSU en kijken ernaar uit om aan de slag te gaan.   
Hierbij willen wij graag melden, dat er nog plek is bij de theater lessen.  
Mocht u enthousiaste getalenteerde leerlingen kennen van 8 t/m 15 jaar, dan 
verwijzen wij u graag door naar onze site met alle 
informatie!  https://www.jtsu.nl/  Alvast bedankt namens Sabrine en Yeliz  
 
Kinderkoor OpMaat 
Het kinderkoor zoekt nieuwe leden! 


