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: Taakdag: kinderen BSO welkom vanaf 8.15 uur
: Zie jaarkalender 2022-2023.pdf
: Zomervakantie!
Onderwijs en PO gesloten, KDV en BSO open
: Inloopochtenden onderwijs

In dit Du@tje blikken we terug op de maanden juni en juli en kijken we vooruit naar de maand augustus.

De zomervakantie begint na deze week. Dat houdt in dat het onderwijs aan het afbouwen is en
de opvang aan het opbouwen is. Allemaal maken we ons op voor de zomervakantie. In dit
Du@tje vindt u allerlei informatie over de afgelopen periode en de zomervakantie.
Het volgende Du@tje met informatie over de eerste periode van het schooljaar ontvangt u op
24 augustus. In de Du@tjes komen volgend schooljaar de vaste onderwerpen terug, zoals de
thema's van De Vreedzame School, bibliotheek, (G)MR,
oudercommissie en de oudervereniging. Op die manier
wordt u ook meegenomen met de organisatie achter de
schermen. Ook u kan uw bijdrage achter de schermen
leveren. In de Du@tjes komen regelmatig oproepen waar
we uw hulp kunnen gebruiken.
We starten het schooljaar op maandag 29 augustus . In de
eerste week kunt u uw kind naar de klas brengen en is er
een koffie-themaochtend. Tijdens de 1e koffiethemaochtend kunt u een kopje koffie. thee drinken met
andere ouders en de directie. Deze staat in het teken ont(moeten). Deze koffiethemaochtenden staan meerdere malen tijdens dit schooljaar op de agenda. We nodigen u van
harte uit om informeel andere ouders te ontmoeten en met elkaar van gedachten te wisselen
over een aantal onderwerpen, die op IKC het Duet spelen.
Na 24 augustus informeren de leerkrachten u over de groepsspecifieke informatie.
We wensen u een zomer met mooie en fijne momenten toe.

Manifest kindercommissie Uithoorn
Het afgelopen jaar heeft de kindercommissie Uithoorn (een samengestelde groep kinderen met van
elke school uit de gemeente twee leerlingen uit hun leerlingenraad) een aantal keer vergaderd over
kwesties die voor hen van belang zijn. Centraal stond hierin vooral de vraag: ‘Hoe kunnen we Uithoorn
leuker en veiliger maken?’
Dit schooljaar waren Naomi en Ayla de afgevaardigden van Het Duet. Zij hebben de opdracht gekregen
om bij hun medeleerlingen (groep 5 t/m 8) onderwerpen te verzamelen die belangrijk zijn om met
elkaar over te praten. Vanuit deze onderwerpen is er een selectie gemaakt. De kindercommissie heeft
een top 6 samengesteld en daarmee hebben zij een manifest opgesteld.
Op donderdagavond 16 juni heeft de kindercommissie het manifest in het gemeentehuis van Uithoorn
aan de raadsleden gepresenteerd. In de raadzaal van het gemeentehuis hebben zij de onderwerpen
toegelicht. De raadsleden vonden het erg leuk om nu eens van kinderen te horen hoe zij bepaalde
punten zien en hoe ze deze zouden willen veranderen.
Nu het manifest is geweest, hopen de kinderen dat er daadwerkelijk iets met de punten gedaan gaat
worden. Het was een leuke ervaring en voor de kinderen is het belangrijk om hun stem te laten horen.
Volgend schooljaar is er weer een nieuwe kindercommissie.

Schoolreisje
Wat een toffe dag was het 17 juni! De kinderen hebben een fantastische dag gehad. De kleuters
genoten van een programma bij Bamboelabyrint Nirwana, met onder andere het labyrint, de zandbak
en bamboestieken en bij Het Duet was er een Magic show, een mini-stormbaan en sjoelen.
De groepen 4 t/m 8 hebben zich heerlijk vermaakt bij de Poldersport. Iedereen heeft een nat pak
gehaald, wat vanwege de warmte ook helemaal niet vervelend was. Groep 8B heeft deze dag geholpen
met de begeleiding van en bij de activiteiten op Het Duet, bedankt daarvoor.

Bedankt nogmaals aan alle kinderen voor hun tomeloze enthousiasme
Hieronder met foto's een kleine sfeerimpressie.

Een ouder trakteerde bij Poldersport op een (extra) ijsje: Nogmaals dank je wel.

Een bericht van de Oudervereniging van Het Duet.
Als oudervereniging zijn we actief in samenwerking met de Eventmanager om vele leuke activiteiten
tijdens en na schooltijd te organiseren. Denk hierbij aan:
Sinterklaas: De school wordt binnen feestelijk versierd in het thema Sinterklaas. Tevens regelen wij ook
het Sintbezoek met natuurlijk cadeaus.
Kerst: Wij toveren de school om in gezellige Kerstsferen en regelen daar vaak ook iets om heen. Vorig
jaar bijvoorbeeld een poffertjeskraam. Komend schooljaar hopen wij ook weer de Kerstborrel te
organiseren.
Pasen: Een viering op school met een Paasontbijt en een activiteit met een versnapering voor de hele
school.
Schoolreisje: Een superleuk uitje of activiteit om voor de kinderen een geweldige dag te organiseren.
Tevens houden wij ons ook druk bezig met de sportactiviteiten. Jaarlijks een schoolhandbaltoernooi en
een schoolvoetbaltoernooi. Wij als OV regelen vaak een lekkere en/of gezonde versnapering, maar denk
ook aan schooltenues, hesjes, etc.
De vele kosten die al deze activiteiten met zich meebrengen worden tevens betaald uit de “vrijwillige
bijdrage” waarvan u jaarlijks een factuur van ons ontvangt.
Wij hebben uw bijdrage daarom ook echt nodig. Helaas is uit onze administratie gebleken dat velen
deze betalingen niet hebben bijgedragen. Dit beperkt ons weer in de mogelijkheden bij het organiseren
van feestelijke activiteiten. Ons verzoek is daarom om deze facturen (alsnog) aan ons over te maken.
Feestelijke groet,
de OV-commissie
ov@hetduet.nl
Bedankt mediatoren uit de groepen 8!
Wij willen Amir, Alien, Daniek, Riff, Noel en Minte bedanken voor hun inzet als mediator op het Duet. De
afgelopen jaren hebben zij kinderen begeleid bij het oplossen van conflicten. In het nieuwe schooljaar
leiden we nieuwe leerling-mediatoren op uit de groepen 6.

Modderweek!
Vies worden mag bij Het Duet! Een hele week modderplezier! Het
kinderdagverblijf, de peuteropvang en de BSO genoten van elke dag
andere modderactiviteiten. Zo werd er zelf modder gemaakt,
gekleurde modder, modder van aarde en van zand. Er werd met auto’s
door de modder gereden, bloemzaadbollen gemaakt, een blote voeten
pad gelopen, modderschilderijen gemaakt en als hoogtepunt hadden
we woensdag 29 juni een échte Modderdag. Glijden in een
modderbad, moddermaskertjes, een modderkeuken en vooral veel
ontdekken!
Avontuurlijk en vrij spel is goed voor de ontwikkeling van kinderen.
Wanneer ze daarbij vies mogen worden, neemt de kwaliteit van het
spel én plezier toe!

Afmelden voor vakantie/vrije dagen opvang
Wat fijn dat er zo goed wordt afgemeld in het ouderportaal van Konnect! Dit is voor ons zeer prettig om
de roosters voor de zomer rond te krijgen. Natuurlijk mag u dit blijven doen… voor vakanties die nog
moeten komen maar u mag natuurlijk ook voor dagen waarop uw kind niet komt alvast afmelden in het
ouderportaal.

Bericht van Planning en Plaatsing Solidoe
Omdat er de afgelopen periode veel onduidelijkheid was over het wel of niet “automatisch
doorstromen/op de wachtlijst komen” naar/voor de BSO vanuit het KDV hebben wij onze (onofficiële)
procedure onder de loep genomen en hier is het volgende uit gekomen:
•
•

Kinderen die bij ons een plek afnemen op het KDV krijgen in het kwartaal dat zij 2 jaar worden
vanuit P&P een mailing.
Hierin maken wij ouders erop attent dat zij ZELF moeten inschrijven als zij op de wachtlijst
willen komen voor de BSO

Huishoudelijke mededelingen Kinderopvang
• Het valt ons op dat er per dag nog zeer vaak wordt aangebeld bij de hoofdingang van het
Kinderdagverblijf. Graag willen wij iedereen vragen om een toegangsdruppel aan te vragen. Het
aanbellen werkt storend voor de kinderen op de groep en de mensen op kantoor. Aanvragen
kan via: adminhetduet@solidoe.nl
• Het ophalen van de BSO kinderen graag via de hoofdingang van het Kinderdagverblijf, niet bij de
hoofdingang van school.
• Graag de kinderwagens niet in de gang parkeren vanwege de brandveiligheid. Er staan 2
kinderwagens in de gang, deze worden op de groepen gebruikt. Maar de ‘eigen’ wagens graag
mee naar huis nemen.
• Regelmatig parkeren met name de ouders van KDV en PO voor langere tijd voor de deur om
hun kind weg te brengen. Graag wijzen wij jullie erop dat dit een Kiss and Ride zone is. Er wordt
zeer regelmatig gecontroleerd en de boetes zijn flink aan de prijs.
• De komende weken is het vakantie en hopen wij op veel mooi weer! Wilt u uw kind ingesmeerd
brengen en een zwempak/broek of handdoekje mee geven als het lekker weer is? Zodat wij
deze kunnen pakken als we met water gaan spelen.

Carelyn zonnebrand
Binnen Het Duet hebben wij op de groepen en andere plekken zonnebrand dispensers hangen. Alle
kinderen van Het Duet hebben altijd toegang tot deze dispensers om zichzelf in te smeren (voor zover
zij dit zelf kunnen) en zich te beschermen tegen de zon.
https://www.carelyn.nl/over-carelyn/waarom-carelyn/
Waarom smeren jullie de kinderen in met factor 30 en niet
met factor 50 dat biedt toch meer bescherming?
SPF (sun protection factor) geeft aan hoeveel keer je langer
in de zon kunt blijven vergeleken met geen gebruik van
zonnebrandcrème. Als er op een verpakking SPF30 staat en
je verbrandt normaal bijvoorbeeld binnen 10 minuten in de
zon dan kun je met een factor 30, 10x30 minuten langer in
de zon zitten.
Het is echter niet zo dat het absorberend vermogen van een
SPF30 twee keer zo groot is dan die van SPF15. Hoe hoger de
factor des te minder de verschillen. Zo heeft een SPF30
ongeveer 96.7% absorptievermogen. Een SPF50 heeft een
absorptievermogen van 98%. De mate van bescherming
tussen SPF30 en SPF50 is dus zeer gering. Daarom adviseert
KWF SPF30 te gebruiken omdat het makkelijker smeerbaar is
en je eerder geneigd bent om je vaker in te smeren.

Peuter/kleutergroep
De instemming op het plan is rond, de kennismakingsgesprekken met ouders zijn geweest, de gemeente
en de GGD staan achter ons plan en ondersteunen ons, het meubilair wordt in augustus geleverd. Dus
klaar om te beginnen. We hebben er zin in.

Bericht van het Kabouterhuis
De zomervakantie is al bijna in zicht. We willen jullie middels dit bericht informeren over de trainingen
Piep zei de Muis en Rupsenclub die in het najaar van start gaan. Mochten jullie willen overleggen of
vragen hebben over de training dan kunnen jullie per e-mail (aanmeldingenuithoorn@kabouterhuis.nl)
of telefonisch contact met ons team opnemen.
Training: Piep zei de muis
Piep zei de Muis is een training voor kinderen van 4-7 jaar die thuis of in hun directe omgeving met
stress of spanningen te maken hebben (gehad). Bijvoorbeeld als een ouder ziek of depressief is
(geweest), er sprake is van scheiding, ruzie of geweld. De kinderen leren tijdens de training om
gemakkelijker met eigen emoties en de situatie thuis om te gaan en dat het niet hun schuld is.
Daarnaast staat het positief bekrachtigen van het kind centraal en wordt er gewerkt aan een positief
zelfbeeld.
SCHOOL Flyer Piep zei de Muis najaar 2022.pdf
Training: Rupsenclub
De Rupsenclub is er voor kinderen van 4-7 jaar die wat extra oefening kunnen gebruiken met sociale
vaardigheden. Bijvoorbeeld het contact maken met andere kinderen, weerbaarder worden of wat meer
zelfvertrouwen krijgen in de omgang met andere kinderen.
Folder Rupsenclub - najaar 2022.pdf
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