
NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2022

AgendaVan de schoolleider

28 november

SINTERKLAAS:
GROEP GEEL T/M BLAUW PYAMA ZINGEN

GROEP GEEL T/M ORANJE SCHOEN ZETTEN 

5 december 
 

SINTERKLAAS VIERING
LEERLINGEN OM 12 UUR VRIJ

6 december
GROEP ORANJE KINDERBOERDERIJ

14 november
10-MINUTEN GESPREKKEN

(FACULTATIEF)
 

WEEK TEGEN
KINDERMISHANDELING

 

Informatie van onze vertrouwenspersoon. Hanneke heeft
deze taak vanaf dit jaar op zich genomen.
Nieuws uit de moestuin. 
Een korte versie van het Coronaplan. Hier staat in
algemene lijnen beschreven hoe wij in de verschillende
fasen handelen.

Ik kijk terug op een geslaagde informatieavond waarin ik
jullie heb kunnen meenemen in het jaarplan. Fijn om terug te
horen dat dit vertrouwen en duidelijkheid biedt. De kijkavond
was een groot succes! Leuk dat jullie er met zovelen waren.

In de groepen wordt hard gewerkt aan nieuwe thema's die
zijn gestart. Via de weekupdate kunt u hier per groep
informatie over teruglezen.

Bij deze nieuwsbrief zijn drie berichten bijgevoegd.
1.

2.
3.

Jacomijn Sennef 
 

 

 

 
BOEKENMARKT

 
WIJ MOGEN, DOOR DE

BOEKENMARKT ÉN DE AANKOPEN DIE
IN DE WINKEL ZIJN GEDAAN, VOOR

RUIM  150 EURO AAN BOEKEN GAAN
UITZOEKEN VOOR ONZE SCHOOL!

 
 
 
 



Van de kwaliteitscoördinator

We vinden het zeer belangrijk dat alle leerlingen zich
prettig, betrokken en veilig voelen in de klas en
aansluiting kunnen vinden op school. Om deze
ontwikkeling goed in beeld te brengen, worden er
onder andere 2 keer per jaar vragenlijsten van Zien!
ingevuld. Leerkrachten (en leerlingen vanaf groep 5)
vullen deze vragenlijsten in. Er worden vragen
beantwoord op het gebied van o.a. welbevinden, relatie
met anderen, autonomie, pestbeleving, veiligheid en
ruimte. Aan de hand van deze vragen worden de
behoeften van de leerlingen duidelijk, zowel op
individueel als op groepsniveau, en kunnen wij ons
handelen hierop afstemmen.

In november staan de 10-minuten gesprekken gepland.
Het is een moment om samen met de leerkracht, de
kinderen sluiten niet aan, te praten over de
ontwikkeling van uw kind. 1 keer per jaar plannen we
bewust een moment zonder uw kind in. De overige
gesprekken (in september, februari en juni) zijn wel
samen met uw kind. Wanneer u deze nieuwsbrief
ontvangt heeft u zich wel/ niet ingeschreven voor deze
gespreksronde. De 10-minuten gesprekken zijn
namelijk facultatief en dus niet verplicht. 

Dalton

Jantje Beton

 
 

 
 

DE OPBRENGST VAN JANTJE BETON IS
BEKEND.. . . . .

BIJNA € 800,-  ! !  WAT EEN GEWELDIG
MOOI BEDRAG! 

WIJ GAAN DIT GEBRUIKEN VOOR
MATERIALEN/SPEELGOED OP HET
SCHOOLPLEIN. ENORM BEDANKT
LEERLINGEN!

 

Vrijheid is een groot goed in het
Daltononderwijs. Wanneer je kinderen de
vrijheid geeft om te werken, te overleggen,
zelf tijd in te delen en met de leerkracht in
gesprek te gaan, worden de kinderen
actiever en meer betrokken bij hun werk. 

Vrijheid betekent niet dat je maar mag en
kan doen wat er in je opkomt. Vrijheid gaat
er meer om dat je altijd de keuze hebt om te
bedenken hoe je met dingen omgaat. Als je
de ruimte krijgt om mede-eigenaar te worden
van je eigen leren, is het ook belangrijk dat
je deze verantwoordelijkheid leert te dragen. 

Echte vrijheid betekent daarmee het nemen
van verantwoordelijkheid. Wij willen graag
voor onze leerlingen dat zij hun eigen leren,
samen met ons, kunnen vormgeven.
 
Daarom staat de periode tot de kerst in het
teken van verantwoordelijkheid

Leerlingenraad
Afgelopen maand zijn we gestart met een nieuwe
leerlingenraad. Leerlingen uit groep 3 t/m 8 denken mee over
schoolthema's. Deze maand een bericht van Silke en Marit uit
groep rood!

We zitten in de leerlingenraad omdat we het leuk vinden om
nieuwe ideeën te bedenken voor school. En we vinden het fijn
om met school mee te denken. We staan dan voor de klas en
dan vragen we of ze nog iedereen hebben. We bespreken veel
wat we nog moeten bedenken in de leerlingenraad. En de
leerlingenraad is ook leuk omdat je met elkaar praat over school
en misschien nieuwe regels.

 


