
  
 
 
 
 
 
 

Wij zijn met trots een Dalton school. 
 

Nieuwsbrief 19 
Vrijdag 24 juni – vrijdag 08 juli 2022 
 

Datum Activiteit 
Di 28 juni Schoolreis groep 1/2/3 
Woe 29 juni Natuureducatie gr.4/5/6 

Kalenberg 
-> gaat niet door i.v.m. 
personeelstekort bij de 
natuureducatie. 

Ma 4 juli Portfolio’s mee 
Di 5 juli Studiedag. Alle lln. vrij.  
Do 7 juli Musical 
Vrij 8 juli Verrassing voor de vaders 

van groep 4/5/6 tussen 
12.00u - 14.00u. 

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, 
 
Afgelopen week is er hard gewerkt door 
ouders, teamleden aan het opknappen van de 
hal bij groep 1-2-3. Zelfs de dochter van juf 
Helma heeft meegeholpen! Het eindresultaat 
is fantastisch! Dank aan Theo Ros voor het 
leveren van de materialen. Verderop in de 
nieuwsbrief een aantal actiefoto’s. 
 
Wat een prachtige ruimte is de hal nu 
geworden. Het oogt veel ruimtelijker en 
overzichtelijker! Ik ben supertrots op alle hulp 
die er was! Samen hebben we onze school 
weer een stukje mooier gemaakt! 
 
Namens het team. 
 
Met vriendelijke groet, 
Leendert Kroes 
Directeur 
 

Personele zaken: 
Afgelopen maandag vonden de 
sollicitatiegesprekken plaats 
voor de vacature van groep 1-2. 
Uit de gesprekken is een 
kandidaat naar voren gekomen 
die benoemd gaat worden per 
nieuwe schooljaar. Haar naam is juf Eline 
Oosten. Zij werkt alle dagen. In de laatste 
nieuwsbrief van dit schooljaar zal zij zich nader 
aan u voorstellen.  
 
Woe 13 juli is de laatste werkdag van juf 
Patricia en juf Anne. Vrij 15 juli is de laatste 
werkdag van juf Jenny. 
 
Herijkingstraject daltononderwijs: 
Ons logo is aangepast zoals u weet. Stap-voor-
stap plaatsen we overal ons nieuwe logo. In  
de laatste week van het schooljaar worden de 
naamborden van school op de buitenmuren 
vervangen door borden met het nieuwe logo. 
 
Schoolreis groep 1/2/3: 
De leerlingen van groep 1/2/3 gaan di 28 juni 
op schoolreis naar kinderboerderij Cantecleer 
in Kampen. De kinderen worden om 08.15u op 
school verwacht en zijn om 15.15u weer 
terug. Zie ook het bericht in Social Schools. 
 
Portfoliogesprekken: 
In de weken van ma 4 en 11 juli 
vinden de vrijwillige portfolio-
gesprekken plaats. Wij drukken u 
nogmaals op het hart dat deze 
gesprekken samen met uw kind 
plaatsvinden.  
 
Musical: 
Donderdag 7 juli voert groep 7-8 ’s morgens 
de musical op voor de kinderen van school. 
Voor ’s avonds hebben de ouders van groep 7 
en 8 een uitnodiging ontvangen. We beginnen 
om 19.00 uur. De leerlingen van groep 7 en 8 
hoeven vrijdag pas rond 10.00 uur weer op 
school te verschijnen  . 



  
 
 
 
 
 
 

Wij zijn met trots een Dalton school. 
 

Schoonmaakochtend: 
Woensdagochtend 13 
juli staat er een 
schoonmaakochtend in 
de kalender. Wij zijn op 
zoek naar ouders die in 
de onderbouw kunnen 
helpen met schoon-

maken. U kunt ook spullen mee naar huis 
nemen om daar schoon te maken. Ook de 
algemene ruimtes zoals de keuken, de 
teamkamer en de “tussenhalletjes” verdienen 
ook wel een doekje. Groep 4 t/m 8 hoeft niet, 
dat regelen we zelf met de kinderen  . 
 
Foto’s opknappen hal groep 1-2: 

 

  
 

  

Zwemmen: 
Di 28 juni a.s. is de laatste keer zwemmen 
voor groep 3/4/5. Di 5 juli is nl. studiedag en di 
12 juli heeft het zwembad afgezegd.  
 
Aangezien groep 3 di 28 juni op schoolreis 
gaat, was voor hen afgelopen di al de laatste 
keer zwemmen. 
 
Vaders groep 4/5/6: 
Op vrijdag 8 juli is er een verrassing voor de 
vaders van groep 4/5/6 i.h.k.v. vaderdag. 
Neem de auto s.v.p. mee! 
 
Jarig: 
Vrijdag 1 juli wordt Mila 5 jaar. 
Vrijdag 8 juli wordt Twan 12 jaar en Ines 11 
jaar. Alvast van harte gefeliciteerd allemaal! 
 

 


