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Daltonnieuws: De visitatie 
De vakantie is alweer even voorbij en de 
visitatie staat voor de deur, spannend! 
Onze school ontvangt donderdag 12 
oktober de daltonspecialisten voor de 
officiële visitatie. Wij zien dit met 
vertrouwen tegemoet en gaan ervoor! De 
kinderen werken inmiddels alweer met de 
taakbrief en in de groepen 4 tm 8 wordt 
het kwartiertjesrooster ingezet zodat de 
leerlingen goed inzicht krijgen in de 
planning. Ook de hal wordt weer goed 
gebruikt. Vrijdag 20 oktober gaat het team 
verder met de daltonscholing op de 
geplande studiedag. 
 

Leerlingenraad 

Dinsdag 12 september is de 
leerlingenraad voor de eerste keer bij 
elkaar gekomen. Tiem en Amber uit groep 
5 zijn nieuw. De overige raad mocht, in 
verband met de visitatie, nog even blijven 
zitten tot de herfstvakantie. Er is direct 
buitenspeelgoed uitgezocht dat inmiddels 
in huis is!  
 

 
De huidige leerlingenraad: Tiem, 

Amber, Pim, Dana, Boet, Evi, Cem &  
Fleur.  

 
Nieuws uit de groep 

Ook dit schooljaar is er vanzelfsprekend 
weer plek voor nieuws uit een van de 
groepen. Groep 3 laat als eerste van zich 
horen: 

Beste papa’s en mama’s, 

We zitten alweer bijna 4 weken in onze 

nieuwe groep; groep 3/4!  We zijn dit jaar 

een combinatiegroep. Dit is even wennen 

voor ons allemaal maar dit gaat eigenlijk al 

heel goed. We willen elkaar goed leren 

kennen en dit doen we door 

samenwerkingsopdrachten en samen 

spelletjes te spelen.  De kinderen van groep 

3 hebben al veel letters geleerd namelijk de:  

i, k, m, s, p, aa, r en de e.  

Groep 4 heeft met taal al geleerd wat een 

zelfstandig naamwoord is en wat een 

lidwoord is.  Binnenkort gaan we naar de 

voorstelling ‘Tjerk wordt een berk’, hier 

hebben we veel zin in!  

Kom gezellig een keer langs bij ons in de 

groep! Veel groetjes van groep 3/4! 

 
ANWB Streetwise komt! 
Woensdag 4 oktober komt de ANWB weer 
langs voor belangrijke en leerzame 
verkeerseducatie. In de diverse groepen 
worden de volgende thema’s aangeboden: 
Groep 1 & 2: Toet toet Het herkennen van 

(gevaarlijke) verkeersgeluiden en het 

oefenen met oversteken staan centraal.  

Groep 3 & 4: Blik en klik Je leert onder 
andere veilig oversteken over een 
zebrapad en tussen twee auto’s.  

 
Groep 5 & 6: Hallo auto Je neemt zelf 
plaats op de bijrijdersstoel van een ANWB 
lesauto en mag zelf remmen!  
Groep 7 & 8: Trapvaardig: traint je in 

fietsvaardigheid, met zware rugzak op ter 

voorbereiding op het VO! 
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Fietscontrole 

Woensdag 18 oktober organiseren de 
verkeersouders de jaarlijkse fietscontrole. 
We gaan de donkere dagen tegemoet, dus  
goede verlichting is van belang! 
Alle leerlingen vanaf groep 3 mogen de 
fiets mee naar school nemen om te laten 
controleren. Wilt u er alvast voor zorgen 
dat de fiets er goed uitziet? Er wordt 
namelijk geen hercontrole uitgevoerd. 

 
Kinderboekenweek 

Dit jaar is het thema van de 
Kinderboekenweek `Gruwelijk eng`. Een 
thema waarbij toveren en enge beesten 
centraal staan in de onderbouw en het 
naar de hogere groepen steeds 
spannender wordt met griezelen en 
gruwelen. Wij openen de 
kinderboekenweek 6 oktober om 8.30 uur.  

 

 

Inloopuurtje 
Op 19 oktober houden we van 17.30 uur – 
tot 19.00 uur een ‘spannend’ inloopuurtje 
met aanvullend herfstfair activiteiten. Alle 
leerlingen, ouders, opa`s, oma`s, oppas, 
buren en overige belangstellenden zijn 
van harte welkom. In de groepen zullen de 
kinderen trots vertellen over de 
Kinderboekenweek en overige activiteiten 
die in de groep plaatsvinden. In de hal 
zullen de herfstfairactiviteiten door de 
ouderraad worden georganiseerd. Hierbij 
een oproep voor ouders die wat lekkers 
willen bakken/maken dat die avond 
verkocht kan worden. Alle hulp is welkom.  

 
Contact hierover mag 
met Jacquelien 
Kamstra,  

06-51589299.  
 

Stagiaire & ondersteuning 
Selina zal op de donderdagen de groep 
4/5 ondersteunen bij de onderwijstaken.  
Jaimy, oudleerling, zal de eerste helft van 
dit schooljaar op vrijdag als eerstejaars 
stagiaire onderwijsassistent in deze groep 
werken. 
 
 

Agenda 
 

 3 okt. 
 
Illustrator op school voor gr. 4 
 

 

4 okt. 
 

Start Kinderboekenweek & 
Streetwise 

 

5 okt. 
 
Stakingsdag: school dicht!  
 

 

9 okt. 
 
Leerlingenraad 
MR vergadering 
 

 

10 okt. 
 
Talentenmiddag Middenbouw 
 

 

12 okt. 
 

Talentenmiddag Bovenbouw 
Visitatie Dalton! 
 

 
18 okt. 

 
Fietscontrole 
 

 

20 okt. 
 

Studiedag: alle kinderen vrij 
 

 
21 – 29 okt. 

 
Herfstvakantie 
 

 
 
Namens het team, 
 
Michelle Homburg 

 

 


