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Algemene informatieavond 11 september

5-9-2018

Volgende week dinsdagavond 11 september bent u allen uitgenodigd voor de
jaarlijkse informatieavond. Dit jaar ziet de opbouw van deze avond er iets anders
uit dan u van ons gewend bent.
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We starten om 19:00 gezamenlijk in de speelzaal waar Desiree Sorgedrager u allen
welkom zal heten. Vervolgens zal Evelien bakker, van het expertise centrum van de
KPOA, een lezing geven met als titel;
Ouders en onderwijs, sterk in samenwerking!
Na dit gezamenlijk gedeelte wordt er in twee rondes informatie gegeven in de
basisgroepen in alle units. De basisgroepleerkrachten zullen u vertellen over het
reilen en zeilen van de units en stellen u op de hoogte van de werkwijze en regels
en afspraken. Tevens vertellen ze u over Kwink, onze nieuwe methodiek voor
sociaal-emotioneel leren en nog veel meer interessante zaken!
We hopen u allen te mogen ontvangen!
Kwink
Met ingang van dit schooljaar werken we op DOK12 met de methodiek Kwink. Dit
is een methodiek voor sociaal emotioneel leren die we hebben aangeschaft om het
leren van en met elkaar meer vorm te geven. U heeft wellicht de posters van de
‘Kwink van de week’ al in de lokalen zien hangen of kinderen gehoord over
gesprekken die gevoerd zijn. De lessen van Kwink hebben als doel de omgang met
elkaar te verbeteren, samen leren en leven te versterken en helpt ons met het
bouwen aan een positief en veilig groepsklimaat. In de bijlage van deze
nieuwsbrief ontvangt u een ouderbrief, waarin u meer informatie vindt over
Kwink.

Belangrijk
Datum

Beschrijving

11 september

Algemene informatieavond voor ALLE ouders

18 september

Prinsjesdag én hoedjesdag

19 september

Koffie-uurtje met het MT

24 t/m 28 september

Beweegweek (ABC)

25 september

Schoolfotograaf

26 september

High limo 2 en EC 2

24 t/m 27 september

Desiree studiereis Zweden

Voor alle units
10 jarig bestaan algemeen
Dit schooljaar bestaat DOK12 10 jaar en dat gaan we natuurlijk vieren!!
Op 16, 17 en 18 oktober staan alle activiteiten op school in het teken van ons 10 jarig bestaan. De kinderen zullen
onder andere gaan deelnemen aan workshops, er staat een toffe voorstelling gepland en op vrijdag 19 oktober
staat de hele school op zijn kop, dan gaan we werken aan een heuse circusvoorstelling! Tevens zijn de
voorbereidingen voor onze eerste DOK12 magazine al in volle gang. Dit betreft een eenmalige uitgave waarin we
onder andere foto’s van de leerlingen en evenementen, bijdragen van de leerlingen en de hoogtepunten van de
afgelopen 10 jaar zullen opnemen.
In deze nieuwsbrief treft u al meer informatie over het 10 jarig bestaan en de komende weken nemen we u mee
in de voorbereidingen.
Circus Tadaa!
Op vrijdag 19 oktober komt Circus Tadaa! bij ons op school. Circus Tadaa! verzorgt circusdagen voor scholen en
workshops voor bedrijven.
Alle leerlingen zullen kennis maken met de spectaculaire wereld van het circus. Ze gaan onder andere ballopen,
koorddansen, jongleren, eenwielfietsen, zwaaien aan de trapeze en acrobatieken. De dag zal worden afgesloten
met een circusvoorstelling waar alle leerlingen verkleed en geschminkt in meespelen! Komt dat zien!
De voorstelling vindt plaats in de GYMZAAL Van het ICOON, van 14:00 – 15:00 op 19 oktober.
De voorstelling is bedoeld voor ouders van/en onze leerlingen.
LET OP: In verband met de capaciteit van de zaal is het helaas niet mogelijk andere familieleden, buren etc. uit te
nodigen voor deze voorstelling.
Om er een spetterende dag van te maken hebben we die dag veel hulp nodig van ouders. Heel veel ouders. Nu
vragen we wel vaker jullie hulp, maar deze keer is toch net iets anders. We hebben uit het gastenboek van Circus
Tadaa! (www.tadaa.nl/scholen-gastenboek) begrepen dat het ook voor de ouders een feest is om mee te mogen
doen! Dat feest begint al de avond van tevoren. Iedereen die komt helpen op de dag zelf krijgt dan een
uitgebreide (en naar het schijnt hilarische) uitleg over de circusdag. Deze circusavond voor ouders is gepland op
18 oktober van 20:00-22:00. Per basisgroep hebben we 6 hulpouders nodig om deze dag tot een succes te maken.
Wees er dus snel bij en meld je aan om te helpen via Parro! Vanaf vrijdag staan de inschrijflijsten klaar.
Workshops
Tijdens deze feestelijke dagen zullen we ook workshops voor de leerlingen organiseren. Op woensdag en
donderdag tussen 8:45 en 12:30 kunnen de leerlingen per dag een workshop kiezen om aan deel te nemen.
Hiervoor hebben we een aantal externe partijen benaderd die bijvoorbeeld komen dansen, knutselen, muziek
maken etc. Nu zijn we nog op zoek naar extra workshops om dit aanbod aan te vullen voor unit 1/2 en 7/8. We
denken bijvoorbeeld aan een knutselworkshop voor unit 1/2 of een workshop vloggen of dj-en voor unit 7/8.
Heeft of kent u talenten die een workshop bij ons op school zouden willen verzorgen op 17 of 18 oktober? Of
heeft u zelf een leuk idee voor een feestelijke workshop? Neemt u dan contact op met Maartje de Wit op kantoor
of via m.dewit@kpoa.nl.

Schoolfotograaf
Op 25 september komt Foto Koch bij ons op school de schoolfoto’s maken. De complete afhandeling van de
schoolfotografie verloopt via internet.
Dit betekent dat uw kind na het maken van de foto’s van de leerkracht een inlogkaartje ontvangt. Op de
inlogkaart vindt u een uniek inlognummer en wachtwoord. Met deze gegevens logt u thuis in op
www.fotokoch.nl. U plaatst uw bestelling en rekent af via iDEAL, factuur, acceptgiro of creditcard. Als u wilt kunt
u de inloggegevens doorsturen naar familieleden (bijvoorbeeld opa's/oma's of ex-partner), zodat zij zelf een
bestelling kunnen plaatsen op de site.
Naast de standaard portretfoto maakt Foto Koch ook een pure foto van de leerling. De fotografen weten hoe het
werkt: iedere leerling is anders en heeft een eigen houding. Op basis van het karakter van het kind kiezen de
fotografen van Koch de pose die het beste bij het kind past. Verlegen, stoer, open, spontaan. Dit levert pure,
natuurlijke foto’s op.
Bij Foto Koch kunnen ouders in de webshop kiezen uit acht verschillende achtergronden voor de schoolfoto’s.
Omdat smaken nou eenmaal verschillen, biedt Foto Koch ouders graag meerdere keuzemogelijkheden.
Wij als school stellen voor u geen pakket samen. U kunt zelf op de site kiezen welke foto’s of pakketten u wilt
bestellen.
Indien u meer dan alleen een groepsfoto bestelt en met iDEAL betaalt, zijn de verzendkosten € 1,50. Voor
bestellingen met factuur, acceptgiro of creditcard rekent Foto Koch € 3,00 aan verzendkosten.
Foto Koch biedt u altijd een gratis groepsfoto aan, ongeacht of u wel of geen foto’s bestelt. Hoe maakt u gebruik
van deze leuke aanbieding: u bestelt binnen 10 dagen en profiteert hier al van!
Dit jaar bieden we ook weer de gelegenheid tot het maken van broertjes en zusjes foto’s na schooltijd. De
inschrijflijst hiervoor hangt vanaf ‘s ochtends 10 september bij het kantoor. U kunt zich hierop inschrijven. Houdt
u zich voor het maken van de foto’s op de dag zelf aan het door u ingeplande tijdvak. De fotograaf zal zijn best
doen de foto’s zo snel en goed mogelijk binnen de geplande tijden te maken.
Omgekeerd oudergesprek
Nieuw dit jaar zijn de omgekeerde oudergesprekken. U wordt, wanneer uw kind nieuw bij zijn of haar mentor in
de basisgroep zit, uitgenodigd voor zo’n gesprek. Het doel van dit gesprek is dat u als ouder de leerkracht
informeert over uw zoon of dochter. Deze gesprekken duren 15 minuten. Om een zo compleet mogelijk beeld van
uw kind te verkrijgen vragen we u ‘het format omgekeerd oudergesprek’ van te voren in te vullen, zodat we de
geplande tijd samen met u optimaal kunnen gebruiken. Tevens zal een scan van het format opgeslagen worden in
het dossier van uw kind. De vragenlijst vindt u als bijlage bij deze nieuwsbrief.
Hoedjesdag
Dinsdag 18 september is het weer Prinsjesdag. Op DOK12 mogen de leerlingen dan hun mooiste hoedje op! We
besteden deze dag aandacht aan Prinsjesdag, zullen een stukje van de troonrede bekijken en bespreken waar het
in Nederland op deze dag over gaat. En dat is extra leuk met een leuk hoedje op!
Koffie-uurtje met het MT
Op 19 september staat het eerste koffie-uurtje van het schooljaar gepland. Om 8:30 bent u welkom in de
teamkamer om in gesprek te gaan met het MT. U kunt hier terecht met/voor vragen, opmerkingen, delen van
ervaringen etc. We zien u dan!

Gym
De gymlessen zijn gestart en ze worden dit jaar gegeven door een gymdocent Luc Elsschot op donderdag in het
ICOON. De kinderen geven aan dat hij leuke lessen geeft en ook de collega’s zijn blij met zijn komst!
Voor de veiligheid vraagt Luc of de geknoopte armbandjes van polsen en enkels afgehaald kunnen worden, omdat
het gevaarlijk kan zijn als leerlingen ergens achter blijven haken. Ook vragen we iedereen weer aan gymkleding te
denken. Dit jaar hebben we afgesproken dat alle leerlingen, met of zonder gymkleding, mee doen aan de lessen.
Meester Luc zal echter wel een passende consequentie toepassen wanneer de gymkleding niet aanwezig is (de
spelregels van een bepaalde sport opzoeken bijvoorbeeld).
Voor alle ouders met leerlingen in groep 3/4 groen, we hadden wel via het ABC gecommuniceerd maar niet apart,
deze groep start met gymlessen in het ICOON. Juf Ashley vangt vanaf 8:15 de leerlingen op bij de gymzaal.
Parro Koppeling
Via de basisgroepleerkracht heeft u een uitnodiging ontvangen voor toegang tot Parro. Parro is een handige app
die we met ingang van dit schooljaar inzetten om de communicatie tussen ouders en school te verbeteren. Heel
fijn om te zien dat in iedere groep tussen de 80 en 90 % van de ouders al bereikbaar is via Parro. We streven
uiteraard naar een volle 100%! Heeft u de koppeling nog niet geactiveerd, doet u dit dan s.v.p. zo spoedig
mogelijk om er verzekerd van te zijn dat u geen berichten mist. De uitnodiging is onlangs naar u verstuurd. Heeft
u vragen of opmerkingen omtrent Parro dan kunt u terecht bij Stefan van der Horst (ma/woe/vrij), mail:
s.vdhorst@kpoa.nl.

Parro: toestemming gebruik beeldmateriaal
Regelmatig worden er in de school foto’s of filmpjes gemaakt. Leerkrachten vinden het ook leuk om deze met u te
delen. Daar hebben we echter uw toestemming voor nodig!
In verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming is het noodzakelijk dat u als ouders actief
toestemming geeft voor het gebruik van beeldmateriaal. U kunt via de Parro-app aangeven (per onderdeel) of u
toestemming geeft voor het gebruik van beeldmateriaal van uw kind in nieuwsbrief, schoolgids, Parro, social
media of website. Dit kan in de app via profiel/instellingen/privacyinstellingen.
Via Parro ontvangt u een verzoek hiertoe en een korte handleiding met screenshots hoe u dit kunt instellen.
Wij vragen u dit zo spoedig mogelijk aan te geven. We zijn voornemens om in september een nieuw filmpje te
laten maken over een dag op DOK12 voor op onze website en we willen graag weten welke leerlingen er wel en
niet gefilmd mogen worden!

Hulp gevraagd:
Wasmoeder/vader gezocht
Wij gebruiken op school best wat handdoeken, theedoeken en vaatdoeken. Voorheen was er een ouder die
wekelijks de was mee naar huis nam en weer schoon op school bracht. Wij leverden wasmiddel aan. Hier waren
wij uiteraard heel blij mee! We zijn op zoek naar iemand die deze taak over wil nemen. Heeft u interesse? Neemt
u dan contact op met Maartje de Wit op kantoor of via m.dewit@kpoa.nl.
Hulp in de bieb!
Voor de schoolbieb zijn we dringend op zoek naar ouders die willen helpen. Voor de maandagochtend 8:15-8:27
en de donderdagmiddag 13:15-14:15 kunnen we hulp gebruiken. Heeft u zin, tijd en interesse hierin? Neemt u
dan contact op met Anja Kamphuis. U kunt haar vinden in 3/4 paars of een bericht sturen op
a.kamphuis@kpoa.nl.

Beweegweek ABC
In de week van 24 t/m 28 september vindt de Beweegweekplaats georganiseerd door het ABC Vathorst midden.
In deze week staan er onder schooltijd, maar ook daarna, allerlei leuke activiteiten gepland. In de volgende
nieuwsbrief ontvangt u hierover meer informatie.

Ander nieuws
Kerkproeverij met OpfrisMis
Om alvast in je agenda te zetten: zondag 16 september ben je welkom in de St. Josephkerk voor de Kerkproeverij.
Maak kennis met de gemeenschap en ontmoet elkaar na de viering in de tuin en de parochiezaal. Om 11.00 uur
start de OpfrisMis, een viering waarin de symbolen en gebruiken uitgelegd worden. Voorganger is tv-pastor
Roderick Vonhögen en de zang is van de Oecumenische Cantorij Oorsprong. Voor alle basisschoolleerlingen is er
een eigen Kinderwoorddienst rond het bijbelverhaal van die zondag.
Daarna zijn er broodjes en voor alle kinderen pannenkoeken! Ook kun je je uitleven bij het tafeltennis, voetbal of
de grote spellenkist.
Gratis meedoen tijdens de Open Deurenweken
Ballet of theater? Trompet of schilderen? Doe een gratis proefles tijdens de Open Deurenweken en maak je
keuze! De Open Deurenweken van Scholen in de Kunst vinden plaats van 10 t/m 22 september in o.a. het
Eemhuis. Er is ook een extra open huis op zondag 9 september in het Eemhuis. Basisschoolleerlingen zijn van
harte welkom. Neem gerust je (groot)ouders mee!
De Open Deurenweken zijn bedoeld om vrijblijvend, gratis deel te nemen of te kijken bij diverse groepscursussen
dans, theater, muziek en beeldend, rond te kijken in de cursusruimtes en sfeer te proeven. Het is tevens bedoeld
als oriëntatie in het veelzijdige aanbod en makkelijker tot een keuze te komen. Door zelf deel te nemen aan één
van de vele cursussen die dit seizoen van start gaan, is er alle gelegenheid daarover de nodige informatie in te
winnen. Dat kan o.a. ook door een praatje aan te knopen met de aanwezige docenten of leerlingen, die in het
lokaal bezig zijn.
Extra Open Huis met Mark Haayema
Voor kinderen (en hun ouders) die nog twijfelen over de keuze van een muziekinstrument, diverse instrumenten
willen uitproberen of kennis willen maken met docenten, organiseren we een extra open huis op zondag 9
september in het Eemhuis. Kinderen kunnen tussen 13.00 en 16.00 uur zelf instrumenten proberen of meezingen
tijdens een echt concert met multi-talent Mark Haayema! Er zijn ook verschillende creatieve meedoe-lessen.
Gratis toegang. Vooral opgeven is niet nodig.
Meer weten? Kijk op www.scholenindekunst.nl
Link naar programma open huis >

Activiteiten van ABC Vathorst Midden
Wij werken samen!
Basisscholen De Marke, DOK12 en Boulevard 410, kinderopvang SKA en Bzzzonder en welzijnsorganisatie
Indebuurt033 werken samen. Wij zorgen er voor dat kinderen hun talenten kunnen ontwikkelen en tot hun recht
komen in hun eigen wijk.
Beweegweek
Tijdens de Nationale Sportweek 24 t/m 28 september doen kinderen van alle scholen mee aan gezamenlijke
sport- en beweegactiviteiten onder schooltijd. Let op de flyer!

Groepstraining voor kinderen van gescheiden ouders
‘Trouwe Tijgers Staan Samen Sterk’ 4 tot 7 jaar.
‘Jonge Helden Kameleon training’ 8 tot 12 jaar.

Kinderen leren spelenderwijs hun gevoelens benoemen, worden zich bewust dat de scheiding niet hun schuld is,
leren van elkaar en krijgen meer zelfvertrouwen.
Trouwe tijgers: 8 keer op maandag van 15.15 tot 16.15 uur. Start 1 oktober.
Jonge Helden: 8 keer op dinsdag van 15.15 tot 16.45.Start 30 oktober. Een begin- en eindgesprek met ouders
maakt deel uit van deze gratis training.
Meer informatie: Simone Untersalmberger simone@goed-gezind.nl 06 195 303 27

SRO Sportbuurtkids
Elke vrijdag een andere sport van 14.15 tot 15.15 op het grasveld aan de Cathalijnepolder. 1 euro per keer.
Hockey, rugby, voetbal, tikspelen en meer! Er komen verschillende sporten langs bij de Sportbuurtkids! Wil je iets
anders doen? Samen met de gymleerkracht vullen jullie het programma met verschillende sport- en
beweegactiviteiten.

Handlettering
Letters zijn super hip! En tijdens deze workshops handlettering leer je hoe je letters zo leuk, grappig of cool
mogelijk kunt gaan tekenen. Want schrijven doen we niet tijdens deze leuke cursus. We gaan tekenen! En
uiteindelijk ga jij de blits maken met je eigen verzonnen Halloween letters... hoe spannend maak jij ze?
4 keer op woensdag 14.30-15.30. Start 26 september. Kosten 5 euro.

Ook leuk:
Binnenkort workshops na schooltijd: muziek produceren, vloggen, kleuterdans, skaten, techniek, natuurclub en
nog veel meer. Vaak voor maar 1 euro per keer.
Trainingen voor kinderen die wat steun kunnen gebruiken: ‘Aandacht Werkt’, mindfullness voor kinderen. ’Sterke
Stap’ voor kinderen die meer zelfvertrouwen kunnen gebruiken. ‘De Pippi Langkous Academie’, met behulp van
paarden werken aan zelfvertrouwen.
Kijk op www.abc-amersfoort.nl voor alle workshops en trainingen van ABC in de wijk.
Inschrijven voor trainingen en workshops via www.abc-amersfoort.nl

DOK12
Laakboulevard 412
3825 KL Amersfoort
Telefoon 033-3010077
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dok12@kpoa.nl
www.dok12.com
twitter.com/DOK12

Bepaal je eigen koers

