
  
 
 
 
 
 
 

Wij zijn met trots een Dalton school. 
 

Nieuwsbrief 04 
Vrijdag 14 okt. – vrijdag 05 nov. 2022 
 

Datum Activiteit 
Za 15 okt. t/m 
zo 23 okt. 

Herfstvakantie 

Di 18 okt. Juf Sanne jarig 
Do 27 okt. Voorleeswedstrijd 

Vollenhove 
Ma 31 okt. OR-vergadering 
Do 03 nov. HGPD 1 
Vrij 04 nov.  

 
Geachte ouders, verzorgers, 
 
Ongelooflijk zo snel als de eerste periode van 
het schooljaar voorbij is gevlogen. Waar we 
startten met enorm zonnig weer, is nu 
langzaamaan toch de herfst echt 
aangebroken. 
 
We kijken terug op vele leuke activiteiten die 
we hebben gedaan met de kinderen in en 
buiten de klas. Via Social Schools en de 
nieuwsbrief bent u op de hoogte gehouden. 
 
Allemaal een hele fijne vakantie gewenst! 
 
Namens het team. 
 
Met vriendelijke groet, 
Leendert Kroes 
Directeur 
 
Bag2School 
De zakken mogen vanaf di 1 
november ingeleverd 
worden onder schooltijd. 
Tot woensdag 8 november 
kunnen er weer zakken met 
kleding/textiel ingeleverd 
worden. Op di 8 november is 
de school tussen 19.00u-19.30u geopend.  

 
 
Bag2School is een actie waarbij kleding 
ingezameld, gesorteerd en geexporteerd 
wordt naar gebieden waar veel vraag is naar 
kleding. School ontvangt per ingeleverde kilo 
een geldbedrag. De leerlingenraad gaat dit 
jaar bepalen waar het geld aan besteed gaat 
worden. Zo kunnen wij wat leuks doen voor 
de kinderen, is er niet nóg meer afval en krijgt 
onze kleding een tweede kans.  
 
Leerlingenraad 
Vrijdag 30 september hebben we verkiezingen 
gehad voor de leerlingenraad. De volgende 
leerlingen zitten dit schooljaar in de 
leerlingenraad: 
 
Groep 5: Norvan en Fatma 
Groep 6: Bas en Chiara 
Groep 8: Lizzy en Ines 
We wensen jullie veel plezier en succes met 
het uitvoeren van jullie plannen!  
 

 
Voorlichting “Gedrag Online” 
Vrijdag 4 november krijgt groep 6/7/8 een 
voorlichting van Bureau Halt over online 
gedrag. De informatiebrief is reeds mee naar 
huis. De voorlichting is van 09.00u - 10.00u. 
Daarom is er die ochtend GEEN gym voor 
groep 6/7/8. 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 
 

Wij zijn met trots een Dalton school. 
 

Jarig 
Aankomende periode zijn er veel kinderen 
jarig: 
-Mahra wordt 12 jaar op za 15-10. 
-Yazan wordt 8 jaar op zo 16-10. 
-Yasser (nieuwe leerling) wordt 4 jaar op 
ma 24-10. 
-Anouk wordt 12 jaar op zo 30-10. 
 
Allemaal van harte gefeliciteerd! 
 

 


