
      

 
 
15 november t/m 26 november  : Voortgangsgesprekken onderwijs 
Donderdag 2 december   : Sinterklaas 
Vrijdag 3 december   : Taakdag (leerlingen onderwijs zijn vrij) 
 
In dit Du@tje blikken we terug op de maand oktober en kijken we vooruit naar de maanden november 
en december. Omdat de ouders van de leerlingen onderwijs al geruime tijd de school niet konden 
bezoeken ziet u later in dit Duetje een sfeerimpressie van de afgelopen maand. Wij wensen u veel 
leesplezier maar moeten jammer genoeg toch starten met nieuws n.a.v. de persconferentie: 
 
Ouders van de opvang van het Duet waren net weer welkom binnen het IKC maar we voelen ons toch 
genoodzaakt om dit weer terug te draaien. Dit doen wij omdat we de 1,5 meter afstand niet in alle 
gevallen kunnen waarborgen binnen het IKC. Vanaf maandag 8 november vragen wij alle ouders om 
de kinderen bij de buitendeur te brengen en halen zoals dat voor de herfstvakantie was. Hopelijk is dit 
van korte duur.  
 
Ouders van het Duet:  

• U brengt uw kind (groep 1 -2) aan de buitendeur van het klaslokaal.  
• Uw kind (groep 3 t/m 8) loopt zelf het Duet in en komt zelfstandig naar buiten. Voor het 

eerste contact met de leerkracht gebruikt u Parro, mail of telefoon.  
• De voortgangsgesprekken van de groepen 1 t/m 8 vinden online plaats.   
• Op uitnodiging van een pedagogisch medewerker, een leerkracht of de directie kan een 

(voortgangs)gesprek op het Duet plaats vinden.  
• Alle kinderen van de opvang binnen het Duet worden weer gebracht en gehaald bij de 

buitendeur van de groep. De ouders van de BSO boven bellen weer aan bij de 
hoofdingang. 

Trakteren  
• Als uw kind jarig is trakteert hij/zij het verpakte traktaties in de klas/ groep. De leerlingen 

onderwijs mogen hun eigen klas trakteren, naar juf Marijke en de directie.  
 
Externen in het Duet  

• Aan de externe bezoekers van het Duet vragen wij een mondkapje te dragen wanneer u door 
het gebouw loopt.   
 

Hygiënemaatregelen en veiligheid   
• Alle kinderen wassen bij binnenkomst en daarna met regelmaat gedurende de dag hun 

handen wassen met zeep.    
• Wij blijven de kinderen wijzen op het niezen en hoesten in de elleboog en niet aan je gezicht 

zitten. Het helpt wanneer u uw kinderen daar thuis ook op wijst.   
• Als uw kind Corona gerelateerde klachten heeft of u twijfelt over of u uw kind moet laten 

testen, dan raden wij u aan de beslisboom te volgen.   

 



 
 
 
Afsluiting Kinderboekenweek  
Gedurende de Kinderboekenweek bezochten verschillende ouders/bekenden het Duet om hun 
beroep te presenteren waaronder: de brandweer, dierenarts en de politie.  Ook vond de uitreiking van 
de Gouden en Zilveren Griffels/Penselen plaats. Vrijdag 15 oktober sloten wij de Kinderboekenweek 
spectaculair af met een theatershow. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Afvalprikken 
Vorig jaar besloot de leerlingenraad dat wij kunnen  
bijdragen aan een schoon plein en een schone buurt.  
Met enige regelmaat gaan er groepen naar buiten om  
afval te prikken, waaronder ook de jongste kinderen! 
 
 
 
 
Groepen 1/2 naar het Libellebos 
Alle groepen ½ gingen naar het  
Libellebos voor een heerlijke  
herfstwandeling! 
  

 
 
 
 
 
 

Groep 3 bezoekt een grote bakkerij 
De leerlingen van groep bezochten een  
broodfabriek, oeps….een hele grote  
bakkerij. Dit sloot mooi aan bij de  
Kinderboekenweek en het thema van Lijn  

       3: ”Eet smakelijk”. 
 
 
  

 
 
 
 
 



 
 
 
 
Groep 4       
De leerlingen van groep 4 hebben in verschillende rondes 
gewerkt aan een bouwcircuit. Hieronder twee leerlingen met 
“cement” en bouwstenen. 
     
    

Groep 5 De Vreedzame School 
In één van de lessen De Vreedzame School in groep 5 keken 
de leerlingen naar hun eigen manier van reageren bij een 
conflict:  
- Als je bij een conflict de rode pet op zet, probeer je je zin te 
krijgen door schelden, duwen, trekken en vechten. 
 - Als je bij een conflict de blauwe pet op zet, dan geef je de 
ander de zin.  
- Als je bij een conflict de gele pet op zet, ga je met elkaar 
praten om het op te lossen.  
Op school proberen we zo vaak mogelijk met 
de gele pet te reageren. Zo lossen we   

                conflicten beter op! 
 
Groep 6 
De leerlingen van groep 6 hebben rondom Halloween een leerzame escape-room 
gedaan door de school! Met als onderwerp “Casper het Spookje” die opgesloten was 
door zijn broers. Dit omdat hij de kinderen wilde waarschuwen voor Halloween. De 
leerlingen moesten een code vinden door 12 ingewikkelde opdrachten op te lossen.  
 
Groep 7 
De groepen 7 hebben samengewerkt aan een groot klimaatproject. In de klas en op het 
leerplein vonden de presentaties plaats. De posters zijn met zorg gemaakt en iedereen 
heeft veel geleerd van het (samen) doen.  

 
 
Groep 8 
Naast het harde werken in 
groep 8 maken de leerlingen 
ook optimaal gebruik van de 
gymzaal en bereiden zij zich 
voor op de gymlessen in het 
voortgezet onderwijs! 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ondersteuning pedagogisch medewerkers 
Hiernaast ziet u een mooi voorbeeld hoe wij als IKC – 
onderwijs & opvang werken. Pedagogisch medewerkers 
ondersteunen de leerkrachten door met groepen leerlingen 
cognitief aan de slag te gaan. Met de nodige persoonlijke 
aandacht. Momenteel werken wij school breed met 
onderwijsassistenten en pedagogisch medewerkers. 
 
 
 
 
Sinterklaas op het Duet 
Aankomende maandag start het Sinterklaasjournaal weer. 
Dit is ook het startsignaal voor het opstarten van de 
Sinterklaasactiviteiten binnen IKC Het Duet. Zullen Sint en 
Piet ook dit jaar weer de weg naar Nederland kunnen 
vinden? We gaan het vanaf 8 november volgen! 
Bij zowel onderwijs als opvang zal het programma met 
activiteiten van het Sinterklaasjournaal grotendeels worden 
gevolgd, aangevuld met activiteiten de we als IKC al jaren 
doen zoals pietengym en het traditionele schoen zetten. 
Ook op de BSO zullen er gerichte activiteiten worden 
aangeboden. 
Het grote Sinterklaasfeest op Het Duet vindt plaats op 2 
december. Wij geven u als ouder al alvast mee dat vanwege 
de corona-maatregelen de aankomst van Sinterklaas niet 
tijdens de start van de dag is. Het is dus helaas niet mogelijk 
om als ouder(s) de aankomst bij te wonen. Wij zorgen voor 
genoeg beeldmateriaal dat wij delen zodat u een goede 
indruk krijgt van de aankomst! Wij hebben er zin in!  
  
 
Brengen en halen met de auto 
Na klachten van buurtbewoners en ouders van het Duet vond er vorig jaar een interventie plaats ten 
behoeve van de verkeersveiligheid. Dit was in samenwerking met de MR, de leerlingenraad en de 
politie Uithoorn. Dat wierp zijn vruchten af.  
 
Toch merken wij dat het kruispunt van de Kuyperlaan bij slecht weer wederom een punt is waar de 
auto’s zich ophopen. Dit zorgt voor onveilige situaties en wij vragen u in de wijk te parkeren. 
Daarnaast zien wij dat de Kiss & Ride dient als parkeerplaats en ouders hun kind naar de deur brengen. 
Hierdoor ontstaan er lange files en irritaties bij ouders onderling. Op de Kiss & Ride mag u uw kind 
alleen afzetten en dient u uw weg gelijk te vervolgen.   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

KUYPERLAAN 



 
 
 
Even voorstellen 
Mijn naam is Demi en ik ben 25 jaar. Ik woon in Nieuw-Vennep in mijn eigen 
verbouwde woning.  
Ik ben werkzaam binnen Solidoe in Kudelstaart. Na 4,5 jaar ben ik toe aan een 
nieuwe locatie en nieuwe gezelligheid. In mijn studietijd heb ik de opleiding 
onderwijsassistent gedaan. Een IKC is voor mij dus de ideale werkplek. Als 
nieuwe invaller bij het Duet hoop ik alle kinderen, ouders en collega’s en fijn 
gevoel te geven wanneer ik op de groep sta. Aarzel daarom niet om vragen te 
stellen mocht je meer van mij te weten willen komen.  Ik heb er onwijs veel zin 
in en ik hoop jullie ook. Tot snel!  
 
 
 
Kinderboekenweek Solidoe 
Tijdens de Kinderboekenweek is er op het Duet bij de BSO en PO onder andere 
geknutseld, in een brandweerauto gekeken, kwam er een dierenarts langs en 
is er brood gebakken. Ook Jeugdagent Kim is bij de BSO langs geweest om te 
vertellen over haar beroep. Bij het kinderdagverblijf en de PO kwam de 
directeur van Solidoe met haar kleindochter de tekeningen jureren voor de 
zilveren en gouden penselen! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
“Heel Nederland aan het lezen” 
Klik voor meer informatie op de volgende link: Bibliotheek Amstelland (crmplatform.nl) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ouder-kind adviseurs 
De herfst is nu echt begonnen! Regenbuien en 
afvallende bladeren. De kinderen hebben allemaal de 
eerste periode op school gehad en de feestdagen liggen 
alweer op de loer. Feestdagen en de periode daar 
naartoe zijn voor veel kinderen een spannende periode.  Er zijn kinderen waarbij je niet zoveel merkt, 
maar er zijn ook kinderen die heftig kunnen reageren op al deze spanning. Ieder kind reageert op een 
andere manier. Sommige kinderen zijn heel moe of huilerig, andere kinderen zoeken ruzie of zijn boos, 
maar er zijn ook kinderen die vrolijk en enthousiast reageren. Geef ruimte voor emoties en zorg 
daarbij ook goed voor jezelf. Anders duurt het lang voor het 2 januari is 😉"#$%. 
 
Kijk goed hoe jullie genoeg energie kunnen overhouden om 
deze periode met elkaar door te komen. Soms betekent dit 
andere keuzes maken, dan dat men verwacht. Probeer eens 
uit wat goed voor jullie is.  
 
Mocht u vragen hebben of zien dat uw kind wat 
ondersteuning kan gebruiken, kunt u contact opnemen met 
de ouder-kind adviseur van IKC het Duet: 
Ilona van Tongeren 
i.van.tongeren@participe.nu 
06-20718748 
 
 
 
 
 
 

 


