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12 maart Deze week verkeerslessen
14 maart Boomfeestdag, groep 6 
15 maart Groepen 1-2, 7 en 8 fietsen mee!  
16 maart  Groepen 4, 4-5, 5 en 6 fietsen mee!
19 maart Week van het openbaar onderwijs
27 maart Nieuwsbrief 14 
30 maart  Goede Vrijdag: vrij!
2 april  2e Paasdag: vrij!



Kernwaarde Verantwoordelijkheid…ook voor de omgeving! 

Kinderen uit groep 5 hebben het initiatief genomen om op vrijdagmiddag de 
omgeving van de school van zwerfvuil te ontdoen.
Een eerdere les over zwerfvuil en het overschot aan plastic in de wereld 
maakte hen zo enthousiast dat zij hun verantwoordelijkheid voor de 
omgeving zelf wilde nemen. Zij vroegen de gemeente om hulp en kregen op 
verzoek de benodigde knijpstokken, handschoenen en vuilniszakringen. 
Hiermee zullen zij voortaan iedere vrijdagmiddag de buurt een stukje 
schoner kunnen maken.
Verantwoordelijkheid voor je eigen gedrag en voor de omgeving is een 
belangrijke pijler van het daltononderwijs. De school is dan ook erg blij en 
trots op dit initiatief van de kinderen. Naast de verantwoordelijkheid die zij 
nemen is het ook fijn te zijn dat zij dit samen gaan doen. Alle kinderen van 
de school zullen hun bijdrage aan een schonere wereld leveren doordat de 
daltontaak per week door een andere groep zal worden uitgevoerd.



DaltonRaad samen met politie in actie tegen fout parkeren rondom school.

We gaan wat betreft weer de goede kant op. De winter laten we achter ons.
De kinderen zullen de komende tijd weer vaker op de fiets naar school komen en we 
hopen dat dit het parkeerprobleem rondom de school deels zal oplossen.

In een eerdere nieuwsbrief hebben wij u al gewezen op het parkeerprobleem 
bij onze school. Ouders parkeren hun auto’s op plekken die daar niet voor bestemd zijn, 
terwijl er regelmatig plekken vrij zijn in de parkeervakken. Dit levert gevaarlijke situaties 
op voor onze lopende en fietsende kinderen. U zult begrijpen dat ook wanneer er geen 
plekken vrij zijn dit niet de bedoeling kan zijn. Het levert immers gevaarlijke en 
onoverzichtelijke situaties op! Ook de leerlingen van onze DaltonRaad geven aan het 
‘storend’ vinden dat ouders hun auto op plekken parkeren waar dit niet mag.

De kinderen van de DaltonRaad zullen daarom binnenkort een ludieke actie gaan 

houden door ‘Driekleur-waarschuwingsbonnetjes’ op de fout geparkeerde auto’s te 
plaatsen.  Wij vragen uw begrip voor hun actie!

De komende periode zal de wijkagent ook gaan surveilleren rondom onze school. De 
veiligheid van onze kinderen staat immers voorop! De eventuele bonnen van de wijkagent 
zullen geen waarschuwing zijn, maar echte parkeerbonnen. 
Veiligheid van onze kinderen staat voorop!

Wij willen u nogmaals wijzen op de nabijgelegen parkeerplaats bij de Westlandhal en 
eventueel de parkeerplaats bij het zwembad.



DaltonRaad krijgt gewenste plein 14

Onze leerlingenraad heeft aan het begin van dit schooljaar
Een subsidieaanvraag gedaan voor een Cruyff-plein. Plein14 staat voor sportieve en 
spelvriendelijke schoolpleinen. De kinderen van de DaltonRaad deden een aanvraag en 
maakte zelfs een stoere presentatievlog. 
In deze video vertelden zij de gemeente waarom zij ons schoolplein willen verfraaien 
met sport en spelstickers.
Afgelopen week ontvingen zij een brief van de Cruyff-Foundation. De school en de 
DaltonRaad werden gecomplimenteerd voor het feit dat de aanvraag door kinderen 
was gedaan. De daltonkernwaarden van onze school kwamen mooi naar voren. 
De Cruyff-Foundation heeft aangegeven onze school een Plein14 toe te kennen.  Aan 
het einde van deze maand zullen de werkzaamheden al beginnen. Het plein wordt o.a. 
verfraaid met een atletiekbaan. 
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Week van het openbaar onderwijs

Volgende week is het School!week. In deze week wordt er extra aandacht besteed aan 
het Openbare Onderwijs. In deze week zullen de groepen 1 t/m 6 aandacht besteden 
aan het thema Droomschool: Hoe ziet de school van de toekomst eruit? Waarom 
moeten we onderwijs krijgen en waarom is dat zo belangrijk? Is dat overal in de wereld? 
etc…

Willem de Kooning kunstacademie

De groepen 7 en 8 krijgen in de week van het openbaar onderwijs bezoek van studenten 
van de Willem de Kooning academie, de kunstacademie in Rotterdam.  Deze studenten 
zullen met de kinderen rondom het thema aan de slag gaan met beeldende vorming.

Verkeersexamen groep 7

Maandag 16 april hebben de kinderen van de groepen 7 (Daltonlocatie en locatie 
Wilhelmina) het verkeersexamen. De kinderen zullen een route door ons dorp fietsen. 
Daarbij laten zij zien dat zij volwaardige verkeersdeelnemers zijn die de regels goed 
kunnen toepassen. Hierbij is uw hulp natuurlijk onmisbaar. Er zijn namelijk langs de 
route diverse controleposten. Als u hierbij kunt helpen, dan graag even een berichtje 
aan juf Marjan of juf Tessa.



Hulp gevraagd bij continurooster:

Wie zou de school op maandag, dinsdag, donderdag òf vrijdag kunnen helpen bij ons continurooster?

Wij zoeken ouders voor toezicht bij de onderbouw en ouders voor toezicht bij de bovenbouw. 
Naast vrijwillige ouders is er ook een pedagogisch medewerker van Okidoki aanwezig. 

Uw hulp is gewenst van 12.00 uur tot 13.00 uur. 
Wanneer u wel wilt hebben maar alleen maar beschikbaar bent op een bepaalde dag zijn wij ook erg blij met u.

U ontvangt voor deze hulp de wettelijke vrijwilligersvergoeding!
Graag aanmelden bij meester Renéé



Verkeersweek

Deze week worden er, in het kader van ons verkeersprogramma ‘School op 
seef’ praktische verkeerslessen gegeven.
Groep 3 doet een verkeerswandeling en hoeft geen fiets mee te nemen!

De overige groepen hebben een fiets nodig voor deze lessen:

Donderdag 15 maart: Groepen 1-2-7 en 8 Fietsen mee!
Vrijdag 16 maart: Groepen 4, 4-5, 5 en 6 Fietsen mee!

Instructietafel op kleuterplein

Heeft u de nieuwe tafel al zien staan op ons kleuterplein?
De tafel is neergezet om te gebruiken tijdens het buitenspelen. De leerkracht kan nu, 
samen met een klein groepje kinderen, extra instructielessen geven tijdens het 
buitenspelen.
Super effectief! 



U heeft een peuter 
in de leeftijd van 2 tot 4 jaar?


