
  
 
 
 
 
 
 

Wij zijn met trots een Dalton school. 
 

Nieuwsbrief 01 
Vrijdag 02 sept. – vrijdag 16 sept. 2022 
 

Datum Activiteit 
Ma 05 sept.  Informatieavond OpMaat 

klas 
Di 06 sept.  Informatieavond alle 

groepen 
Vrij 09 sept. Brief lln.raad mee 
Ma 12 sept.  OR-vergadering 
Vrij 16 sept. Opening Nationale 

Sportweek groep 6/7/8 
12.00-14.00 

Ma 26 sept. MR-vergadering 
Di 27 sept. Studiedag. Alle lln. vrij 
Woe 28 sept.  Kinderpostzegelactie. 

Groep 7 en 8 om 12.00u uit.  
Let op: groep 6 is regulier 
om 14.00u uit. 

Vrij 30 sept. Verkiezing lln.raad 
 
Geachte ouders, verzorgers, 
 
Zo waren we vorig weekend nog bezig met 
corso, afgelopen maandag met de eerste 
schooldag en nu is het alweer tijd voor het 
eerste weekend van dit schooljaar. 
Ongelooflijk zo snel als deze week voorbij is 
gegaan! De kinderen hebben snel hun 
routines weer opgepakt. Het lijkt net of er 
geen vakantie is geweest  .  
 
Aankomende week staat in het teken van de 
informatieavond van de OpMaat klas 
(betreffende ouders krijgen hier apart bericht 
over) en de informatieavond van onze eigen 
groepen.  
 
Namens het team. 
 
Met vriendelijke groet, 
Leendert Kroes 
Directeur 
 

Reminder: informatieavond 
Op di 06 sept. vindt de 
informatieavond plaats. De 
kinderen geven dit schooljaar een 
presentatie aan hun ouders, 
kinderen moeten dus mee naar 
school!  
 
De opzet van deze avond is als volgt: 
 
-Van 19.00u - 20.00u is er vrije inloop voor 
kinderen met hun ouders/verzorgers uit groep 
1/2 en 3/4/5.   
 
-Van 19.00u - 19.30u is er vrije inloop voor 
kinderen met hun ouders/verzorgers uit groep 
6/7/8. Van 19.30u - 20.00u is er een plenair 
moment voor de ouders/verzorgers van groep 
6/7/8. 
 
Informatieavond OpMaat klas 
Deze avond is bestemd voor de ouders/ 
verzorgers van kinderen die hier gebruik van 
maken. De betreffende ouders/verzorgers 
hebben hier apart bericht over gekregen. 
 
Personele zaken 
-Juf Judith is do 8 en vrij 9 september afwezig 
i.v.m. haar locatiecoördinatorenopleiding. 
-Juf Helma is op ma 12 september afwezig 
i.v.m. haar opleiding Kanjercoördinator. Zij 
wordt vervangen door meester Jasper 
Klaverboer.  
 
Hulp gezocht 
Wij willen de buitenkant van onze school 
graag schoonmaken/verfraaien. Denk 
hierbij aan het onderste gedeelte van de 
muren en de “witte” vlakken boven de 
ramen. Dit kan plaatsvinden op bijv. een 
woensdagmiddag, in de avonduren of wellicht 
een zaterdag. Dat spreken we in onderling 
overleg met elkaar af. Als u mee kunt/wilt 
helpen, stuur dan een bericht naar meester 
Leendert via Social Schools. 



  
 
 
 
 
 
 

Wij zijn met trots een Dalton school. 
 

 
Brief leerlingenraad 

Vrij 9 september krijgen de leerlingen van 
groep 5 t/m 8 een brief mee over de 
leerlingenraad. In de leerlingenraad zitten van 
groep 5 t/m 8, twee leerlingen per groep. Als 
het lukt 1 leerling van het voorgaande jaar en 
1 leerling van dit schooljaar.  
 
Kinderen mogen dus 2 jaar in de 
leerlingenraad plaatsnemen. De kinderen 
komen een aantal keer per jaar bij elkaar om 
samen met de Daltoncoördinator (juf Judith) 
te vergaderen over zaken die met school te 
maken hebben. Voorafgaand aan deze 
leerlingenraadvergadering vindt er in de klas 
een klassenvergadering plaats. Wat speelt er 
in de klas en zijn er nog interessante 
onderwerpen om te bespreken?  
 
Om in de leerlingenraad te kunnen komen  
moeten de leerlingen die mee willen doen 
campagne voeren. Via de brief die de 
leerlingen vrij 9 sept. a.s. krijgen, kunnen ze 
zich aanmelden bij de leerkracht. Daarna 
kunnen ze aan andere kinderen vertellen 
waarom er op ze gestemd moet worden. Wat 
vinden zij belangrijk voor de school. Hiervoor 
kan ook een poster op A4 formaat gemaakt 
worden en opgehangen worden bij de klas. Op 
vrij 30 sept. gaan de leerlingen allemaal 
stemmen en komen we erachter wie er dit 
jaar in de leerlingenraad zitten!  

 
Jarig 
Gisteren (do 1 sept.) was Julian (groep 4) jarig. 
Van harte gefeliciteerd!  
 

 
Aankomende 2 weken zijn er geen jarigen. 
 

 


