
  
 
 
 
 
 
 

Wij zijn met trots een Dalton school. 
 

Nieuwsbrief 08 
Vrijdag 16 dec. ’22 – vrijdag 20 jan. ‘23 
 

Datum Activiteit 
Do 22-12 Kerstdiner 17.00u - 18.30u 
Vrij 23-12 Alle leerlingen om 12.00u 

vrij 
Za 24-12 t/m 
zo 08-01 

Kerstvakantie 

Ma 09-01-‘23 Eerste schooldag van het 
nieuwe kalenderjaar. 

Ma 16-01-‘23 Deze week afname CITO M 
Ma 23-01-‘23 Deze week afname CITO M 
Ma 30-01-‘23 MR-vergadering 

 
Geachte ouders, verzorgers, 
 
Wat was het deze week even bibberen met de 
kou. Gelukkig konden we ook genieten van de 
prachtige landschappen en wellicht bent u nog 
even gaan schaatsen? Geniet er dit a.s. 
weekend nog maar extra van, want 
aankomende week gaan de temperaturen 
weer omhoog. 
 
Volgende week staat in het teken van de 
kerstbakjes maken, het kerstdiner en de 
laatste schooldag voor de kerstvakantie. Op 
vrij 23-12 mogen alle kinderen in hun foute 
kersttrui naar school komen. Om 12.00u is 
school deze dag uit. Mede namens het team 
wens ik u alvast: 
 

 
 
 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Leendert Kroes 
Directeur 

Dalton herijkingstraject  
Woensdagmiddag 14-12 jl. hebben we met 
het team van de Voorpoort weer een 
studiemiddag Dalton gehad. Dit keer onder 
leiding van Hans Wenke, een Daltonopleider 
die in binnen- en buitenland actief is. Hij heeft 
ons laten kennismaken met het ‘kindportret’, 
een werkwijze waarbij wij als leerkrachten uw 
kind helemaal in beeld kunnen krijgen. Zeer 
inspirerend. Daarnaast hebben we gesproken 
over de waarden van dalton en wat een 
daltonschool nu echt kenmerkt. 
 
De laatste 2 chromebooks 
We hebben nog 2 oude chromebooks (de 
allerlaatste) met stroomkabel voor u in de 
aanbieding. Kosten € 40,00 per stuk. Laat u juf 
Judith weten als u interesse heeft? 
 
Sleutel gevonden 
We hebben een sleutel gevonden op het 
schoolplein. De sleutel kan worden 
opgehaald in het kantoor van meester 
Leendert. 
 
Thema Hoop: Hallo Wereld 
Iedereen hoopt weleens ergens op. Op mooi 
weer tijdens de vakantie, op een overwinning 
van een wedstrijd. Soms hopen we er het 
beste van, wat 
betekent dat? 
Het woord hoop 
gebruiken we 
best vaak! Hoop 
is misschien wel 
een van de 
belangrijkste 
dingen in het 
leven. Hoop geeft 
ons kracht om er 
samen iets moois van te maken. 
Maar wat is hoop eigenlijk? En hoe krijg je 
weer hoop als je bijvoorbeeld verdrietig bent? 
Hoop kun je hebben als je vertrouwen hebt 
dat het goed komt, ook als het even tegenzit. 



  
 
 
 
 
 
 

Wij zijn met trots een Dalton school. 
 

We gaan met elkaar onderzoeken wat iemand 
hoop geeft en wat hoop betekent voor jou en 
de ander. De lichtfeesten geven hoop, hoop 
dat het weer licht wordt, dat de natuur weer 
tot leven komt. Door middel van verhalen, 
gesprekken, liedjes, filmpjes en werkbladen 
gaan we het woord hoop onderzoeken. 
 
Met vriendelijke groet. 
 
Het Hallo Wereld team. 
Juf Christina, Juf Rachida en Juf Hennie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jarig 
Ranim en Sileen worden op zo 1 jan. resp. 13 
en 10 jaar. Willem wordt op di 3 jan. 8 jaar. 
 

 


