Maandag 16 t/m vrijdag 20 mei
Maandag 23 mei t/m woensdag 25 mei
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Donderdag 26 mei Hemelvaart
Vrijdag 27 mei dag na Hemelvaart
Maandag 6 juni Tweede Pinksterdag
Vrijdag 17 juni schoolreisje
Woensdag 22 juni schoolvoetbal
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Schoolkamp groepen 8
Taakdagen: onderwijs gesloten
De PO en BSO zijn open
IKC het Duet gesloten
IKC het Duet gesloten
IKC het Duet gesloten
Onderwijs
Onderwijs

In dit Du@tje blikken we terug op de maand april en kijken we vooruit naar de maand mei.

Hierbij alweer het Du@tje van mei 2022. De afgelopen weken hebben we
onder andere Pasen gevierd op school, mét een paasontbijt en de
superleuke speurtocht door de wijk. Via deze weg nog een bedankje aan de
ouders die hebben geholpen met het begeleiden van de groepjes!
Ook onze eerste Oranje-samenspeel-Dag was een groot succes. Er waren
leuke initiatieven, van bijvoorbeeld de koffiecorner bij het KDV in de gang,
tot de oranje-peutergym met Oudhollandse spelletjes, het samen spelen
van peuters en kleuters op het grote schoolplein en het moment waarop de
boxen en het digibord op vrijdagmiddag 14.00 uur naar buiten gingen om
met alle klassen de vakantie in de
luiden met het dansen op FitTop10
van Kinderen voor Kinderen! We
hebben veel ouders gezien die dat
moment met ons mee hebben
beleefd. Leuk dat jullie er waren!
Ook ligt de meivakantie alweer achter ons, waarin de leerkrachten
vrij zijn geweest, de opvang open was en er veel leuke dingen voor
de kinderen zijn georganiseerd. Hierover kun je verderop in het
Du@tje meer lezen.
We gaan ons nu opmaken voor de komende periode. De laatste
periode naar de zomervakantie toe. Even een extra reminder voor de taakweek van 23 mei t/m 25

mei. De school is deze dagen gesloten.

Peuterkleutergroep
In een kleinere groep van maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 3 ½ tot 4 ½ krijgen de kinderen
onderwijs. De groep wordt begeleid door een pedagogisch medewerker en een leerkracht.
In de kleine groep wordt extra aandacht besteed aan taal en sociale vaardigheden. Op deze manier
krijgen de kinderen een stevige basis om door te stromen naar het regulier onderwijs in een grotere
groep.
Is uw kind ingeschreven bij de peuteropvang (VVE) en ook bij het onderwijsgedeelte van IKC het Duet?
Dan komt uw kind mogelijk in aanmerking voor deze peuter-kleutergroep. Voor meer informatie kunt u
mailen naar mariska@hetduet.nl of paula@hetduet.nl. We kunnen ook u benaderen wanneer wij
denken dat uw kind in aanmerking komt voor deze nieuwe groep.
Mariska en/of Paula voeren ook de kennismakingsgesprekken voor deze groep. Tijdens de
kennismakingsgesprekken kijken we met u of de peuter-kleutergroep een geschikte plek is voor uw
kind.

Hulpouders gezocht voor de schoolbibliotheek
De bibliotheek commissie is op zoek naar enthousiaste
hulpouders die tussen 8.30u tot 10:00u op dinsdag,
woensdag, donderdag en/of vrijdag kunnen assisteren
in de bieb.

Hierbij gaat het om:
• Leerlingen helpen een leuk boek uit te zoeken
• Boeken inscannen voor uitlenen
• Boeken die worden teruggebracht door de
leerlingen terug plaatsen in de kasten

Lijkt het u leuk om te komen assisteren, kom dan
gerust een keer kijken en meedraaien. U kunt zich
opgegeven door te mailen naar
bibliotheekDuet@hetduet.nl

Bericht van stationschef Katinka van zwerfboekstation Het Duet
Zin om te lezen, maar bent u door alle boeken heen? Neem een duik in het
paars-blauw-groen-gele torenkastje in de centrale hal en sla je slag
met leesvoer voor volwassenen. De collectie is zeer divers en tevens staan er
boeken voor jongvolwassenen bij.
Dus: Lekker lezen en daarna mogen de boeken zwerven! Veel leesplezier!
Groetjes van Katinka

BSO meivakantie-activiteit: de Koningsspelen 2022
Op de maandag in de vakantie (25 april) hebben wij op het Duet de Koningsspelen gehouden. Dit
hebben wij met alle kinderen van het KDV en BSO beneden gedaan. De leiding was in handen van de
kinderen van BSO boven.
Na de warming-up op een nummer van kinderen voor kinderen waren de kinderen er klaar voor!
Er werd gedoken in de ballenbak, er werden pitten zakken gegooid, gespijkerpoept, blik geworpen en
over het avonturen parcours geklommen. De grotere kinderen vonden het super leuk om de kleineren
te helpen.
Ze hebben goed samengewerkt, onder leiding van de toppers van de BSO boven!

20 jaar in dienst: Wat een verrassings-dag!
Maandag 2 mei ben ik helemaal in het zonnetje gezet door de kinderen
en collega's in verband met mijn 20-jarig jubileum bij de opvang. Bij
binnenkomst liep ik meteen langs Memory Lane, allemaal foto’s
genomen in de afgelopen jaren. Er was een heerlijke slagroomtaart
voor de collega's en de kinderen smikkelden een ijsje.
Als klap op de vuurpijl cadeaus in de vorm van een mooie fotolijst,
bloemen en het allerleukste: een gelukwensen/ herinneringenpot met
allemaal handgeschreven kaartjes. Erg grappig, maar vooral
ontroerend!
Super bedankt!
Groetjes van Katinka.

Campagne werving leerkrachten
De komende tijd ziet u op verschillende plaatsen in Uithoorn de campagne voor het werven van nieuwe
leerkrachten voorbij komen.
Stichting Wijzer aan de Amstel, waaronder het Duet valt, heeft zijn krachten gebundeld. Nieuwsgierig
naar de vacatures? Kijk dan op: https://werkenbijwijzeraandeamstel.nl/vacatures

Flyer voor de Triple P cursus Positief Opvoeden:

Gratis

oudercursus!

➢

Ochtendstress?

➢

Moet je soms 10x iets aan je kind vragen voordat hij/zij luistert?

➢

Of luistert hij/zij misschien alleen nog maar als je je stem verheft?

➢

Komt hij/zij ‘s avonds steeds uit bed?

➢

Zou de sfeer thuis wel wat positiever mogen?

➢

Kan je niet rustig bellen als de kinderen thuis zijn?

➢

Is er veel strijd en competitie tussen je kinderen onderling?

➢

Merk je dat je sneller geïrriteerd raakt richting je kinderen dan je misschien zou
willen?

➢

Zitten jullie als ouders niet op een lijn?

Herken je jezelf in een of meerdere van bovenstaande vragen, en woon je in de
gemeente Uithoorn of Ouder-Amstel, dan is dit een leuke en laagdrempelige training
voor jou!
Samen met twee enthousiaste trainers ga je met een groep ouders door middel van
een werkboek, het kijken naar filmpjes en onderlinge uitwisseling aan de slag om je
eigen opvoedsituatie onder de loep te nemen. Dit met als doel om te kijken waar je
eigen valkuilen liggen en wat je kan doen om deze te voorkomen. Daarnaast ga je
kijken naar strategieën om het gewenste gedrag van je kind te bevorderen en het
negatieve gedrag te verminderen.

Hoe gaat het in zijn werk?
Deze training bestaat al meer dan 30 jaar en wordt in ruim 25 landen gegeven. Het
heeft over de hele wereld al duizenden families geholpen.
De training bestaat uit vier digitale bijeenkomsten van anderhalf uur. In de weken
hierna word je gebeld door één van de trainers om te bespreken hoe het gaat en dan
wordt het programma nog meer op maat gemaakt, waardoor het perfect aansluit op je
persoonlijke situatie. Dan volgt er een gezamenlijke slotbijeenkomst waar wordt
besproken hoe het nu gaat en waar een plan wordt gemaakt voor de toekomst.

Waar en wanneer?
De digitale trainingen zijn op de woensdag van 09.00-10.30uur via beeldbellen.
Data:
25 mei, 1 juni, 8 juni, 15 juni en 6 juli

Ok, ik ben enthousiast! En nu?
Geef je op door een mail te sturen aan onderstaande trainers. Zij nemen dan contact
met je op.
Klaartje Sluijs (k.sluijs@levvel.nl)
Maureen Smit (m.smit@kabouterhuis.nl)
Wil je eerst nog wat meer informatie over de training, kijk dan
op www.positiefopvoeden.nl.

Paula Bouw
Mariska Plasmeijer
Daisy den Hollander

