
  
 
 
 
 
 
 

Wij zijn met trots een Dalton school. 
 

Nieuwsbrief 18 
Vrijdag 10 juni – vrijdag 24 juni 2022 
 

Datum Activiteit 
Vrij 17 juni Schoolfotograaf 
Zo 19 juni Vaderdag 
Woe 29 juni Natuureducatie gr.4/5/6 

Kalenberg 
Voorstelling gr. 4/5/6 

Ma 4 juli Portfolio’s mee 
Di 5 juli Studiedag. Alle lln. Vrij.  
Do 7 juli Musical 
Woe 13 juli Schoonmaakochtend 
Do 14 juli Laatste feestelijke 

schooldag 
Vrij 15 juli School uit om 12.00u i.v.m. 

zomervakantie 
 
Geachte ouders, verzorgers, 
 
Deze week was de laatste korte week van dit 
schooljaar waarin de feestdagen vielen. We 
hebben nog zo’n 5 weken te gaan en dan gaan 
we genieten van de zomervakantie.  
 
Maar, wij zitten niet stil… Valt u niet iets op 
aan de lay-out van onze nieuwsbrief? U mag 
nooit meer raden  . U heeft dit schooljaar 
veelvuldig gelezen over ons dalton 
herijkingstraject en wat wij hiervoor allemaal 
aan het doen zijn. Een van de stappen die 
hierbij horen, is een kleine aanpassing in ons 
logo. We hebben het woord dalton tussen 
openbare en school geplaatst om zo te 
benadrukken wij waar onderwijskundig voor 
staan. Dat ziet u ook rechts onderin. 
 
Komende weken staan nog een aantal leuke 
activiteiten op het programma zoals de 
schoolreisjes en de musical. Op naar de laatste 
periode! 
 
 

 
 
 
Namens het team. 
 
Met vriendelijke groet, 
Leendert Kroes 
Directeur 
 
Work in progress: 
Er wordt hard gewerkt aan het 
afmonteren van onze 
promofilm. Naar verwachting is 
deze nog voor het eind van het 
schooljaar klaar en dan kunnen 
wij u deze film uiteraard nog 
laten zien. 
 
Dalton herijkingstraject:  
Vorige week di heeft juf Judith samen met 
Annemarie Wenke (begeleider 
daltoncoördinator opleiding) 
daltonconsultaties in diverse groepen 
afgelegd. Doel was om te leren hoe een 
daltonconsultatie er uit ziet en hoe je gerichte 
feedback aan elkaar geeft. 

 
Tijdens onze vergadering van deze week 
hebben we met elkaar de “oogst” van dit 
schooljaar bekeken. We zijn ontzettende trots 
op de doorgaande leerlijnen en 
gemeenschappelijke afspraken die we met 
elkaar gemaakt hebben! Onlangs heeft een 
collega daltonschool een bezoek gebracht. Zij 
keken met enorme bewondering naar datgeen 
wij allemaal bereikt hebben dit schooljaar! 
 



  
 
 
 
 
 
 

Wij zijn met trots een Dalton school. 
 

 
Personele zaken: 
Zondag 12 juni a.s. is de deadline voor het 
insturen van een sollicitatiebrief voor de 
vacature in groep 1-2. Het behoort tot de 
mogelijkheden tegenwoordig om van te voren 
een rondleiding op school te krijgen, zodat 
een kandidaat zich een goed beeld kan 
vormen alvorens te solliciteren. Deze week 
zijn er meerdere personen rondgeleid en is er 
zelfs een rondleiding via videobellen gedaan! 
Het is natuurlijk afwachten, maar we hebben 
goede hoop dat er een juiste kandidaat tussen 
zit! 
 
Schoolfotograaf nieuwe datum: 
Op vrij 17 juni gaan we na 10.00u in de 
herkansing voor de schoolfotograaf. Zorgt u 
voor fleurige kleding deze dag? 
 
Gezocht: 
De avond4daagse is al lang voorbij, maar….de 
OR mist nog 2 gele t-shirts van onze school! 
Graag met spoed inleveren! 

 
 
 
 
 

Verven hal: 
Op woe 15 en do 16 juni wordt de hal 
geverfd bij de onderbouw van 19.00-
21.00u. Mocht u toch nog kunnen helpen, 
laat het dan even weten aan juf Sanne.  
 
Voor vrijdag 17 juni zijn we opzoek naar 
iemand die (in de middag) de kapstokken 
etc. weer op kan hangen. Ook dit mag u 
aan juf Sanne laten weten. 

 
Vossenjacht: 
Voor donderdag 14 juli zijn we opzoek 
naar ouders/ grootouders/ooms/ 
tantes/broers/zussen etc. die een vos 
willen zijn tijdens de vossenjacht tijdens 
de laatste feestelijke schooldag. Wil je 
helpen? Meld je dan aan bij juf Anne of juf 
Sanne  
 
Jarig: 
Mourya wordt woe 15 juni 11 jaar. Muna 
wordt do 16 juni 9 jaar. Lieke wordt do 23 juni 
8 jaar. Allemaal alvast van harte gefeliciteerd! 
 

 


