
  
 
 
 
 
 
 

Wij zijn met trots een Dalton school. 
 

Nieuwsbrief 03 
Vrijdag 30 sept. – vrijdag 14 okt. 2022 
 

Datum Activiteit 
Di 4 okt.  Meester Leendert jarig 
Woe 5 okt.  Dag van de Leraar 

Groep 6/7/8 “Dode 
Hoekles” 
Start Kinderboekenweek 

Vrij 7 okt. Groep 3/4/5 workshop 
Scala “je eigen boshut”.  

Ma 10 okt. Groep 6/7/8 Groentour 
(08.30u - 11.30u) 

Vrij 14 okt. Einde Kinderboekenweek 
Za 15 okt. t/m 
zo 23 okt. 

Herfstvakantie 

Do 27 okt. Voorleeswedstrijd 
Vollenhove 

Ma 31 okt. OR-vergadering 
Do 03 nov. HGPD 1 

 
Geachte ouders, verzorgers, 
 
Afgelopen zaterdag werd ik door de 
meldkamer geïnformeerd over vernielingen 
aan de achterkant van school. Het bleek om 
het rooster van het verwarmingshok te gaan 
dat opzettelijk stuk is gemaakt d.m.v. 
vuurwerk. Gelukkig konden we het rooster zelf 
repareren. Dank aan juf Judith en haar partner 
hiervoor! Boxum heeft de verwarmings-
installatie nog nagekeken, zodat alle kinderen 
weer in een warme school zouden komen!  
 
Dat wij hiervan balen, mag duidelijk zijn! We 
begrijpen niet wat de lol is van het opzettelijk 
vernielen. Met de politie zijn duidelijke 
afspraken gemaakt en er wordt hoge prioriteit 
gegeven aan het oppakken van de daders! 
 
Naast deze minder leuke berichten hebben we 
ook nog positieve dingen te melden. Onze 
studiedag van di 27-09 jl. bijvoorbeeld die 
over het kindportfolio ging; over de 

aankomende weken die in het teken van de 
Kinderboekenweek 2022 staan en de Venose 
voorleeswedstrijd. Verderop in deze 
nieuwsbrief meer informatie. 
 
Namens het team. 
 
Met vriendelijke groet, 
Leendert Kroes 
Directeur 
 
Terugblik studiedag 27-09-2022   
Onze studiedag stond in het teken van het 
kindportfolio. Een aantal jaar geleden hebben 
wij het portfolio ingevoerd. Het portfolio heeft 
veel overeenkomsten met het rapport zoals u 
dat wellicht nog van vroeger kent. We zijn met 
elkaar op verkenning gegaan hoe we het 
portfolio zodanig kunnen inrichten dat de 
kinderen een grotere inbreng hebben dan dat 
ze nu al hebben. 
 
Oh ja, weet u wat ons opviel? In het portfolio 
is een gedeelte dat speciaal voor 
ouders/verzorgers is en waarin zij mogen 
aangeven aan hun kind waar ze trots op zijn. 
Dit is bij menig kind nog niet ingevuld. Het is 
zeker de bedoeling dat u dit stukje ook invult. 
Zo werken wij allemaal samen aan de 
ontwikkeling van uw kind(eren)!   
 

 
 
 
 



  
 
 
 
 
 
 

Wij zijn met trots een Dalton school. 
 

Dode hoekles 
Groep 6/7/8 krijgt woe a.s. les over de dode 
hoek bij vrachtwagens. 
 
Voorleeswedstrijd 
Een van de activiteiten 
tijdens de 
Kinderboekenweek is de 
voorleeswedstrijd. De 
voorleeswedstrijd wordt 
in de klas gehouden. 
Hieruit komt de 
schoolkampioen voort. De schoolkampioen 
gaat door naar de Venose voorleeswedstrijd.  
 
Venose voorleeswedstrijd 
Dit schooljaar gaat er een kleine verandering 
plaatsvinden. Waar voorheen alleen de 
kinderen van groep 7 of 8 deelnamen aan 
deze wedstrijd is het vanaf dit jaar mogelijk 
dat er kinderen van groep 5 of 6 deelnemen. 
Er komen dit jaar dus 2 Venose 
voorleeskampioenen: 1 kind uit groep 5 of 6 
en 1 kind uit groep 7 of 8. 
 
De Venose voorleeswedstrijd vindt plaats op 
do 27-10 tussen 13.00u - 14.00u in de Burght. 
De ouders van de schoolkampioenen worden 
t.z.t. uitgenodigd door de leerkracht om de 
voorleeswedstrijd bij te wonen.   
 
De voorleeskampioen uit groep 7 of 8 gaat 
door naar de volgende ronde van de 
voorleeswedstrijden. 
 
Groentour groep 6/7/8: 
Maandag 10 oktober wordt groep 6/7/8 
opgehaald door de Groenbus van de ROVA. 
Daar krijgen wij een rondleiding en uitleg over 
recyclen en afvalverwerking. We zijn verplicht 
om dichte schoenen te dragen met stevige 
zolen. Slippers of stoffen schoenen worden 
niet toegelaten. Het bedrijf is gewoon in 
werking dus alle veiligheidsmaatregelen 

moeten in acht genomen worden. Tegen de 
middag zijn we weer terug op school. 
 
Ouderraad: 
Maandag 19 september hebben wij de eerste 
OR-vergadering gehad. Hier zijn 3 nieuwe 
ouders bij aangesloten! Welkom in de OR 
Sophia, Suzan & Monique. De komende 
vergadering staat in het teken van Sinterklaas. 
Wil je hierbij helpen? We vergaderen op 
maandag 31 oktober om 19.30u op school. 
 
Brieven vrijwillige ouderbijdrage en 
zwemgeld 
De leerlingen hebben deze week twee brieven 
mee naar huis gekregen. 1 voor de vrijwillige 
ouderbijdrage en groep 3/4/5 voor de bijdrage 
voor het zwemmen. Mochten de brieven kwijt 
zijn geraakt… Kijk dan eens in de bijlage van 
deze nieuwsbrief  .  
 
Schoenendoosactie 
Maandag hebben de kinderen van de 
leerkrachten van Hallo Wereld uitleg gehad 
over de schoenendoosactie. De oudste 
kinderen van het gezin hebben een folder 
meegekregen. We zouden het erg leuk vinden 
als de kinderen hieraan meedoen. De 
schoenendozen kunnen ook op school 
ingeleverd worden. Meer informatie vindt u 
op www.schoenendoosactie.nl.  
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Gigagroen 
Op zaterdag 15 oktober wordt in de 
bibliotheek van Steen een GIGA-GROEN-
ochtend georganiseerd. Zie de bijgevoegde 
poster. 
 
Schaaktoernooi 
Op woe 26 okt. wordt een 
jeugdschaaktoernooi georganiseerd in het 
dorpshuis in Onna. Zie de bijgevoegde poster 
voor meer informatie. 
 
Steunouders 
Steunouders bieden kinderen een of twee 
dagdelen per week een gastvrij thuis en geven 
zo een steuntje in de rug aan ouders die wat 
extra hulp kunnen gebruiken 
 
Een steunouder geeft plezier aan het kind en 
daarmee steun aan de ouder! 
 
Een steunouder is een vrijwilliger die een of 
twee dagdelen per week een kind opvangt. De 
ouders hebben daardoor even tijd voor 
zichzelf. Ouders, die behoefte hebben aan 
steun, kunnen niet altijd op hun eigen netwerk 
terugvallen. Daardoor kunnen ze in stressvolle 
situaties terecht komen. Dat kan een nadelige 
invloed hebben op de ontwikkeling van een 
kind en leiden tot het moeten inzetten van 
zwaardere zorg. Steunouder wil dit 
voorkomen door steunouders aan deze 
gezinnen te koppelen. 
 
Wie kan steunouder worden? 
Een steunouder vindt het fijn om iemand te 
helpen en beleeft plezier aan de omgang met 
kinderen. Het is een dankbare taak omdat je 
als steunouder van onschatbare waarde kunt 
zijn voor ouders en hun kind. In sommige 
situaties is het belangrijk om je eigen grenzen 
te bewaken. Het is handig als je flexibel bent 
en makkelijk communiceert. Spreekt dit je 
aan, laat het ons weten! 
 
 
 

Wat bieden wij? 
Voordat je start bieden wij je een 
(digi)training, waarin je handvatten krijgt voor 
het steunouderschap en waarin je andere 
steunouders ontmoet. Een 
steunoudercoördinator begeleidt de start en 
de match. Je kunt altijd op de coördinator 
terugvallen. 
 
Kun je hulp gebruiken bij de zorg voor je kind? 
Je wilt zelf voor je kind zorgen maar soms is 
dat lastig. Zo nu en dan heb je even rust nodig. 
Een steunouder kan jouw kind een of twee 
dagdelen per week opvangen. Jouw kind krijgt 
bij de steunouder aandacht. Dat kan bij een 
gezin zijn, een echtpaar of een alleenstaande 
met ruimte in huis, leven en hart. Een 
steunouder biedt praktische steun. Je kunt als 
ouder de zorg voor je kind delen met de 
steunouder. Voor jouw kind kan het fijn zijn 
om even ergens anders te zijn en nieuwe 
ervaringen op te doen. 
 
Steunouder een hele stap 
Het is best een stap om je kind bij een ander 
achter te laten. Dat doe je alleen als je de 
steunouder vertrouwt. Ook de steunouder 
moet wennen aan de situatie. Daarom is een 
wenperiode belangrijk voor jou, je kind en de 
steunouder. Daar zorgt de 
steunoudercoördinator voor. Die let erop dat 
het wennen voor iedereen geleidelijk 
verloopt. En natuurlijk maken we ook 
afspraken over eten, drinken, de gewoontes 
van jouw kind, het halen en brengen, de tijden 
en noem maar op. Dat krijgt allemaal 
aandacht. 
 
Meer weten? 
Ben je geïnteresseerd en wil je graag meer 
informatie? Of wil jij je inzetten als 
Steunouder? Neem dan contact op via  
Mail:  Steenwijkerland@steunouder.nl 
Telefoon:  06-10450457  
Website: 
https://www.sociaalwerkdekop.nl/ondersteun
ing-en-hulp/steunouder/   
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Zie ook de bijlage met de folder over de 
steunouder. 
 
Jarig 
Sileen wordt 4 oktober 10 jaar! Gefeliciteerd! 

 


