
  
 
 
 
 
 
 

Wij zijn met trots een Dalton school. 
 

Nieuwsbrief 05 
Vrijdag 04 nov. – vrijdag 18 nov. 2022 
 

Datum Activiteit 
Di 8-11 Bag2school. School open 

tussen 19.00u - 19.30u. 
Vrij 11-11 Kids Survival Run groep 5/6 
Za 19-11 Intocht Sinterklaas 

Vollenhove 
Di 22-11 MR-vergadering 
Do 24-11  
Vrij 25-11 

Studie2daagse. Alle lln. 
hebben vrij. 

Ma 28-11 Sinttoneel (exacte datum 
volgt) 

Di 29-11 Sinttoneel (exacte datum 
volgt) 

 
Geachte ouders, verzorgers, 
 
De donkere dagen zijn nu echt begonnen. 
Genoten we in oktober nog even van het 
warme weer, merken we nu dat de 
temperatuur langzaamaan minder wordt.  
 
Voor volgende week staat voor de kinderen 
van groep 5 en 6 de Kids Survival Run op het 
programma. Heeft u al extra waspoeder 
ingeslagen  ? 
 
Namens het team. 
 
Met vriendelijke groet, 
Leendert Kroes 
Directeur 
 
Personele zaken 
Juf Judith is ma 07-11/di 08-11 afwezig i.v.m. 
studie. Zij wordt vervangen door juf Simone. 
 
Venose pas 
De Venose pas is een initiatief van 5 bekende 
ondernemers in Vollenhove: 
-bakkerij Houtman 
-groenteman Simon Dragt 

-bar Saantje 
-slagerij Heetebij 
-Chinees/Vietnamees Restaurant Mekong 
 
Elke euro die een klant uitgeeft bij een van 
deze zaken, is een punt waard. Bij 150 punten 
krijgt de klant € 2,50 korting. U kunt ervoor 
kiezen om zelf een pas aan te schaffen of om 
de punten te doneren aan de school van uw 
kind(eren)!  
 
Wij ondersteunen de lokale ondernemers van 
harte en wij hebben dan ook onze eigen 
Venose Pas! 
 

 
 
Op de website De Venose pas - Punten 
doneren staat vermeld hoe het doneren in zijn 
werk gaat. Een andere mogelijkheid is om de 
betreffende ondernemers het nummer van de 
pas (zie foto) door te geven op het moment 
dat u iets bij hen aanschaft. 
 
Inmiddels staat de teller op 
365 punten en daar zijn wij 
erg blij mee! Dank aan de 
donateurs! Helpt u ons punten 
te sparen? 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 
 

Wij zijn met trots een Dalton school. 
 

Oude Chromebooks 
Dit schooljaar zijn onze Chromebooks 
vernieuwd. Ons magazijn staat nog vol met de 
afgeschreven Chromebooks. Deze 
Chromebooks willen we verkopen. De 
opbrengst komt ten goede aan de kinderen! 
Wie kunnen we hiermee verblijden?  
 
Het gaat om: 

 HP Chromebook 11 – TPN-Q151 
laptop 

 4 jaar gebruikt 
 11,6 inch 
 Chrome OS 
 Geen touchscreen 
 Let op! Zonder oplader! €15,- per 

stuk Via deze link kunt eventueel een 
oplader bestellen; 
https://www.adaptersonline.nl/produ
ct/hp-chromebook-11-series-adapter/  

 3 stuks met originele oplader. €40,- 
per stuk 
 

Contant betalen en we kunnen helaas geen 
garantie geven. Interesse? Stuur een bericht 
aan juf Judith via Social Schools. 

 
 

 
 

Bag2School 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denkt u aan het inleveren van de zakken met 
kleding/textiel? 
 
Op di 8 november is de school tussen 19.00u-
19.30u geopend. Woensdag 9 november 
worden de zakken opgehaald. 
 
Portfolio's 
Ligt het portfolio van uw kind(eren) nog thuis? 
We zien deze graag weer terug op school.  
 
Oh ja, denkt u er aan om een reactie achter te 
laten in het portfolio ? 
 
Tosti-ijzers gezocht! 
In de leerlingenraad hebben we 
besproken dat de tosti-dag weer 
terugkomt op het rooster. 
Heeft u misschien nog een tosti-ijzer 
/ contactgrill ongebruikt in de kast 
staan? Dan kunnen we deze op 
school goed gebruiken.  
 
Fietslicht controle 
Nu de tijd weer is verzet en de dagen weer 
donker worden, komt VVN donderdag 17 
november de fietsen en de lichten controleren 
van de groepen 3 t/m 8.  
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Lootjes trekken 
Dinsdag 8 november krijgen de kinderen van 
groep 5 t/m 8 de Sinterklaasbrief mee en de 
brief met hun verlanglijstje. Het verlanglijstje 
graag samen met uw kind invullen. Op 
maandag 14 november gaan we dan de lootjes 
trekken. Het surprisefeest wordt 5 december 
in 2 groepen gevierd. Groep 5 en 6 gaan 
samen en groep 7 en 8 gaan samen het feest 
vieren. 
 
Kids Survival Run 
Vrijdag 11 november is de Kids Survival Run 
voor de groepen 5 en 6. Wij starten om 10.00u 
uur bij de Burght. Ouders kunnen langs de 
route kijken en aanmoedigen. Mocht er nog 
iemand zijn die wil helpen die mag zich 
melden bij juf Aniek. 
Die dag is er voor alle groepen geen gym 
i.v.m. gebruik van de Burght! 
 
Week van de mediawijsheid 
Tijdens de Week van de Mediawijsheid doen 
de leerlingen van groep 6, 7 en 8 mee aan 
MediaMasters. Met deze serious game maken 
de kinderen spelenderwijs kennis met de 
kansen en gevaren van media. In de klas en 
thuis gaan zij aan de slag met verschillende 
opdrachten over onderwerpen, zoals: 
WhatsApp, privacy, cybercriminaliteit en 
nepnieuws. De klas die de meeste bits 
(punten) scoort, mag zich de ‘meest 
mediawijze klas van Nederland’ noemen én 
wint mooie prijzen. Wil je meer weten? Kijk 
dan op www.mediamasters.nl.  
 
MediaMasters is een onderdeel van de Week 
van de Mediawijsheid. Dit jaar heeft de 
campagne het thema 'Like en Cancel', en gaat 
het over het stimuleren van sociaal gedrag 
online. Door heel het land vinden in 
buurthuizen, bibliotheken en scholen 
verschillende activiteiten plaats. Kijk voor 
meer informatie en activiteiten op 
www.weekvandemediawijsheid.nl  
 

-> Om de game te kunnen spelen moeten de 
kinderen een koptelefoon op. Er zijn in de 
groep best heel veel kinderen die nog geen 
koptelefoon of oortjes op school hebben. Dat 
moet nu wel. 
 
Family Factory organiseert: MediaMasters 
ouderavond 
Tijdens de Week van de Mediawijsheid doen 
de leerlingen van groep 7 en 8 mee aan 
MediaMasters. Met deze serious game maken 
de kinderen spelenderwijs kennis met de 
kansen en gevaren van media. Omdat wij als 
school hier aan meedoen, mogen we u dit jaar 
een gratis digitale ouderavond aanbieden over 
mediaopvoeding op donderdag 10 november 
om 20:00 uur!  
 
Het webinar wordt gegeven door Ingeborg 
Dijkstra (trainer bij Family Factory, 
opvoedkundige en leerkracht in het 
basisonderwijs). Aan de hand van thema’s 
waar de kinderen in MediaMasters mee te 
maken krijgen, neemt ze jou als opvoeder op 
een laagdrempelige wijze mee. Hoe ga je als 
ouder aan de slag met mediaopvoeding? Hoe 
weet je welke media geschikt zijn voor je kind 
en hoe kom je met elkaar tot goede 
afspraken? En dat TikTok: wat is dat nou 
precies? Bij deze vragen en meer staan we stil 
tijdens het webinar. Meld je hier gratis aan: 
https://familyfactory.nu/family-factory-
organiseert-mediamasters-ouderavond/ 
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Steenwijkerland United Voetbalmiddagen 
Iedere woensdagmiddag van 19 oktober tot 
en met 7 december tussen 15.00u en 16.00u 
worden er voetbalmiddagen/-trainingen 
georganiseerd door Steenwijkerland United op 
het complex van V.V. d'Olde Veste.  
Inschrijven hiervoor is nog steeds mogelijk!  
 
De trainingen zijn voor alle kinderen tussen de 
8 en 12 jaar toegankelijk ongeacht of je wel of 
geen voetbalervaring hebt. De groepen 
worden zo ingedeeld dat je met kinderen zit 
die ongeveer op hetzelfde voetbalniveau 
zitten. Tijdens de voetbalmiddagen staat het 
plezier op nummer 1 en is het een leuke 
manier om een keer extra in de week actief 
bezig te zijn en je te ontwikkelen in 
de sport.  
 
Inschrijven kan via de onderstaande 
inschrijvingslink.  
Inschrijfformulier Voetbaldagen – 
Steenwijkerland united 
 
Jarig 
Afgelopen ma 31-10 is Elif (nieuwe leerling) 4 
jaar geworden.  
 
Aankomende week zijn de volgende kinderen 
jarig: 
-zo 13-11 wordt Nick 12 jaar. 
-woe 16-11 wordt Aaron 10 jaar. 
-vrij 18-11 wordt Bartosz 9 jaar. 
 
Allemaal van harte gefeliciteerd! 
 

 


