
  
 
 
 
 
 
 

Wij zijn met trots een Dalton school. 
 

Nieuwsbrief 02 
Vrijdag 16 sept. – vrijdag 30 sept. 2022 
 

Datum Activiteit 
Vrij 16 sept. Opening Nationale 

Sportweek groep 6/7/8 
12.00-14.00 > afgelast 

Ma 19 sept. OR-vergadering. Aanvang: 
19.30u 

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, 
 
Wist u dat vandaag de 3e schoolweek van het 
schooljaar voorbij is? Af en toe lijkt het wel of 
we uren missen. Maar niets is minder waar 
natuurlijk. Er wordt hard gewerkt in onze 
mooie daltonschool. De kinderen krijgen 
instructies en zijn in de klas of in de hal aan 
het werk. Het is prachtig om te zien hoe er 
wordt samengewerkt en dat de kinderen 
inhoudelijk met hun opdrachten bezig zijn ! 
 

 
 
Namens het team. 
 
Met vriendelijke groet, 
Leendert Kroes 
Directeur 
 
 
 

Reminder: studiedag di 27-09 
Denkt u eraan dat wij di 27-09 a.s. een 
studiedag hebben? We gaan deze dag verder 
met ons dalton herijkingstraject. 
 
Ouderraad vergadering 
Ma 19 sept is er weer een OR-vergadering. We 
beginnen om 19.30u. Vaak horen we dat 
ouders wel willen helpen met de uitvoering 
van bepaalde activiteiten, maar niet een vaste 
plek binnen de OR willen. Deze ouders zijn 
maandag van harte welkom tijdens de 
vergadering. Het is deze avond mogelijk om 
aan te geven bij welke activiteit je kan en wil 
helpen. Lijkt dit je wat, maar kun je deze 
avond niet ? Laat dan weten bij welke 
activiteit je wilt helpen. Dit kan bij 1 van de 
OR-ouders of bij juf Aniek/juf Sanne (via Social 
Schools of persoonlijk). 
 
Thema Hallo Wereld: Samen aan zet  

 
De Gouden weken zijn er om in de klas vele 
gezamenlijke opdrachten te doen, zodat er 
een veilige en prettige sfeer ontstaat. De 
kinderen leren zichzelf kennen en de ander. 
Met ons thema “Samen aan ze” gaan wij daar 
ook mee aan de gang. Conflicten spelen altijd 
en overal, in het klein of groot. Van ruzie in de 
poppenhoek tot op het schoolplein.  
 
We onderzoeken vriendschap en conflicten, 
vooroordelen. Deze horen bij het dagelijks 
leven, en wat kun je van conflicten leren. De 
kinderen gaan ontdekken dat je niet altijd de 
sterkste hoeft te zijn om te winnen, maar dat 
slim zijn ook kan helpen. Winnen en verliezen 
horen bij het leven. We gaan onderzoeken wat 
de voorwaarden kunnen zijn voor een eerlijke 
strijd. Respectvol omgaan met verschillen. Of 
het nu gaat om pesten, vechten op het plein.  
 



  
 
 
 
 
 
 

Wij zijn met trots een Dalton school. 
 

In een samenleving met een steeds grotere 
diversiteit aan religieuze/ 
levensbeschouwelijke 
opvattingen en culturen, is 
het belangrijk dat 
verdraagzaamheid en 
tolerantie positief bijdragen 
aan de samenleving. Daarom 
is het belangrijk dat 
kinderen zich kunnen inleven in de ander en 
dat zij sociale competenties opdoen en 
ontdekken waar hun eigen grenzen liggen. En 
waar kun je dat beter doen dan op school, een 
goede oefenplaats voor de samenleving. 
 
Aan de hand van verhalen, gedichten en 
werkbladen gaan we samen met de kinderen 
hier mee bezig. 
 
Met vriendelijke groet, 
de Hallo Wereld docenten, 
Juf Christina, Juf Rachida en Juf Hennie. 
 
Even voorstellen 
Hallo ouders/verzorgers, 
Mijn naam is Lynn Hammink. Ik woon in Belt-
schutsloot en ik ben 16 jaar. Ik loop dit jaar 
stage in groep 3/4/5 op woensdag en 
donderdag. De andere drie dagen ga ik naar 
school, want ik doe de opleiding 
onderwijsassistent. Dit is mijn tweede jaar op 
het Deltion college in Zwolle. Daarnaast heb ik 
natuurlijk nog hobby’s namelijk: muziek 
luisteren (ik vind bijna alle 
genres leuk), dansen, 
tekenen, schilderen ect en 
met vrienden en familie zijn. 
Als ik deze opleiding heb 
afgerond, wil ik de PABO 
gaan doen. 
 
We gaan voor een uitstekend jaar en daar mag 
ik een stukje aan bij dragen. Ik hoop dat u nu 
wat meer te weten bent gekomen over mij. 
Als u nog vragen heeft, kunt u ze altijd aan mij 
stellen. Groetjes Lynn 

Hoi, hoi, 
Misschien hebben een aantal van jullie mij al 
een keer gezien of al van mij gehoord. Maar ik 
zal mij dan nu nog even een keer voorstellen. 
Mijn naam is Ruben, ik ben een 3e jaars 
student onderwijsassistent op het Deltion 
college.Voor mijn opleiding moet ik ook stage 
lopen. Dit doe ik nu in groep 6/7/8. Je zult mij 
op maandag en dinsdag 
aantreffen voor het gehele 
schooljaar. Mijn hobby’s 
bestaan vooral uit spelletjes 
spelen en muziek luisteren en 
spelen. 
Ik heb er erg veel zin in en kijk 
ook uit naar wat het schooljaar 
mij zal brengen. 

Met vriendelijke groet,  
Meester Ruben. 

Koptelefoon 
Zouden alle leerlingen van groep 3 t/m 8 een 
koptelefoon van huis mee kunnen nemen? Zo 
kunnen zij de opdrachten door de koptelefoon 
beluisteren op hun chromebook. 
 
Jarig 
Ma 19-09 wordt Caithlynn (groep 1-2) 4 jaar. 
Vrij 23-09 wordt Ilyas (groep 1-2) 5 jaar. 
Zo 25-09 wordt Bas (groep 6-7-8) 9 jaar. 
Alvast van harte gefeliciteerd! 


