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AGENDA

10 jan. Weerbaarheidsles groepen 4/5 en 6
Luizenpluizen

15 jan. Deze week adviesgesprekken groep 8
16 jan.  Peuterinloop van 10-11 uur 

NME-les ‘In vogelvlucht’, groep 4
17 jan. Weerbaarheidsles groepen 4/5 en 8
19 jan. Peutervoorstelling 9.30 uur en 11.00 uur 
22 jan. Start toetsperiode CITO
23 jan. Nieuwsbrief 10
29 jan. Open huis 

Intratuin adopteert onze schooltuin

De Intratuin 's-Gravenzande 'adopteert' dit voorjaar onze schooltuin en sponsort 
ons twee volle dozen bloembollen. We toveren de schooltuin om in een eigen 
Keukenhofje. In dit Dalton-Driekleurhofje leren de kinderen over de verschillende 
bloembollen en de prachtige voorjaarskleuren in de natuur.



Activiteiten nieuwe leerlingen

Op dinsdag 16 januari houden wij bij onze kleutergroepen een inloopspeeluurtje. 
Vandaag hebben alle kinderen hiervoor een flyer mee naar huis gekregen. Wij willen u 
vragen om deze flyer onder de aandacht te brengen bij ouders van peuters in de leeftijd 
van 2,5 tot 4 jaar.

Op vrijdag 19 januari kunnen ouders met peuters bij ons op school de 
peutervoorstelling ‘Het muizenhuis’ komen bekijken. Deze gratis voorstelling is speciaal 
voor kinderen in de leeftijd van 2,5 tot vier jaar.
Ouders kunnen kiezen uit twee aanvangstijden: 9.30 uur of 11.00 uur

De voorstelling wordt ook op de locatie Wilhelmina gehouden.
Hier kunnen ouders op dinsdag 23 januari 9.30 u. en 10.30 u. terecht.

Op maandag 29 januari houden wij een open huis voor nieuwe ouders. Deze ouders 
kunnen dan een rondleiding krijgen door onze school. 
Ouders zijn welkom van 9.00 – 11.00 uur en van 19.00 tot 20.00 uur.





Schaatsen op de Uithof voor groep 7 en 8 
Ieder jaar gaan de kinderen uit groep 7 en 8 van beide locaties op kosten van de ouderraden schaatsen 
op de Uithof in Den Haag. We zullen gaan schaatsen op: dinsdag 6 februari a.s. Om 10.30 uur 
vertrekken we per bus naar de Uithof. Voor de bus vragen wij een bijdrage van €4,00 
Bij de Uithof is er een mogelijkheid om schaatsen te huren. De kosten zijn voor:. hockey-, 
kunstschaatsen en combinoren € 3.25 Als uw kind daarvan gebruik wil maken moet hij/zij dit uiterlijk 
maandag 29 januari aan de groepsleerkracht opgeven. Daarbij moet de schoenmaat worden vermeld 
en het bedrag contant en gepast worden betaald
We schaatsen van 11.00 uur tot ongeveer 13.45 uur. We gaan dan weer met de bus naar ’s-
Gravenzande en zijn rond 14.30 uur bij school terug. Het dragen van handschoenen is om 
veiligheidsredenen verplicht. Zonder handschoenen mag uw kind het ijs niet op! 

Groep 7 naar het Stedelijk Museum 
Op dinsdag 13 februari gaat groep 7 naar Amsterdam voor een bezoek aan het Stedelijk Museum.
We gaan hier per bus naar toe. De kinderen zijn gewoon om 08:30 u. op school. De bus vertrekt kort 
daarna van school. De les zelf duurt van 10:30 u. tot 12:00 u.. Om 12:15 u. vertrekt de bus weer vanuit 
Amsterdam richting school waar deze rond 13:45 u. zal aankomen. De schooldag duurt dan gewoon 
tot 14.30 u. 
Op de terugweg zullen we in de bus ons lunchpakketje verorberen.
De tassen en jassen kunnen tijdens de les niet in de bus blijven en moeten door de kinderen worden 
meegenomen naar het museum. 



Wenswerk op de takenkaart

Tijdens een inhoudelijke teambijeenkomst is er in het team gesproken over 
het invoeren van keuzewerk. Als daltonschool vinden we het belangrijk dat 
kinderen zelf keuzes kunnen komen. Wat willen de kinderen nu zelf echt 
leren en waar worden ze enthousiast van.

We gaan op de takenkaart starten met … WENSWERK!
Wenswerk is de term die wij gaan gebruiken voor opdrachten die kinderen zelf kiezen. 
Waar willen zij meer over/van leren?

Naast de verplichte lesstof is er gedurende de weektaak ruimte voor dit wenswerk. De 
leerkracht biedt verschillende werkopdrachten en activiteiten aan en de kinderen  
kunnen kiezen voor de opdrachten en activiteiten waarvoor zij speciale belangstelling 
hebben. 

Kinderen kunnen ook zelf een onderwerp aandragen waar ze iets meer over te weten 
willen komen. Hierbij zijn de leerlingen eigenaar van hun schoolwerk die ze naar eigen 
inzicht mogen uitvoeren. Dit is intrinsieke motivatie. Tijdens het wenswerk worden 
andere kwaliteiten en vaardigheden van leerlingen gevraagd dan tijdens de verplichte 
lesstof. Hier wordt ook een onderzoekende houding van de kinderen gevraagd. 
Een belangrijke vaardigheid voor het leren in de 21e eeuw!



Luizenpluizen      

Na iedere vakantie worden de kinderen weer nagekeken op luizen. U maakt het de vrijwillige 
ouders wat makkelijker wanneer u geen ingewikkelde vlechten in het haar van uw kind maakt. 
Een grote hoeveelheid gel is ook niet gewenst. 
Wilt u hier op woensdag 10 januari rekening mee houden. Dat zou heel fijn zijn.

Hoofdluispreventie is de verantwoordelijkheid van ouders. De luizencontrole op school is een 
extra controle en moet gezien worden als ondersteuning voor de ouders. Kam de avond voor 
elke luizencontrole op school thuis je kind(eren) met een luizenkam/netenkam. Sowieso is thuis 
regelmatig controleren de beste optie om hoofdluis te voorkomen. 

GVO

Via deze weg wil ik u allen een heel mooi 2018 wensen! 
De vakantie is weer voor bij en op school gaan we weer vol enthousiasme beginnen met de GVO 
lessen. 
Bij groep 3 en 4 krijgen de leerlingen het Bijbelverhaal van Daniel te horen. Hierbij behandelen 
we verschillende thema’s, zoals; vertrouwen, normen en waarden, dreigen, en (on-)gehoorzaam 
zijn.
Bij de groepen 5 en 6 zijn we begonnen met onze eigen goede voornemens. In de aankomende 
twee maanden zullen we allen met een goed voornemen aan de slag gaan. Ook zullen we het 
deze maand hebben over geduldig zijn. 
Hartelijke groet, 
Caroline Ellens-Non
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HVO-nieuws

Beste ouders/verzorgers.

Hierbij informatie over wat HVO inhoud en wat we zoal gedaan hebben sinds de grote vakantie.

Bij HVO, leer je jezelf beter kennen. Op een creatieve manier onderzoek je wat je zelf belangrijk, interessant, goed, leuk, of vervelend vindt en hoe je daarmee omgaat. 

Een ander beter begrijpen. Je leert luisteren naar elkaar en openstaan voor wat anderen vinden, voelen, willen en doen. Je vergelijkt je eigen mening met die van anderen en leert 
dat er overeenkomsten en verschillen zijn.

Keuzes maken. Je bekijkt je eigen denken en doen op kritische wijze. Dit doe je aan de hand van verhalen en ervaringen die jemet elkaar uitwisselt. Hierbij word je aangemoedigd 
eigen keuzes te maken en bij tegenstrijdige keuzes te zoeken naar een oplossing.

Verschillen accepteren. Je onderzoekt samen met andere kinderen elkaars waarden en normen. Je leert dat je ondanks verschillen tussen mensen en culturen goed met elkaar kunt 
samenleven. Je leert je in een ander in te leven, niet te snel te oordelen en een open houding te ontwikkelen.

Verantwoordelijkheid nemen. Je leert eigen verantwoordelijkheid te dragen, je onderzoekt wat de gevolgen van je keuzes voor anderen zijn en je leert samenwerken.

We zijn na de grote vakantie begonnen met de praatstoel. Het kind op de praatstoel mag vertellen wat hij/zij wil. De anderen luisteren en laten het kind uitpraten, pas als hij/zij zegt 

ik ben klaar mag er gereageerd worden. Kinderen leren zich zo te uiten en goed te luisteren.

Vervolgens heb ik een verhaal voorgelezen uit de lesbrief van Pax. Het gaat over een land vol blinden die allemaal een deel van een olifant hebben gevoeld en er allemaal van 
overtuigd zijn dat ze weten hoe hij er uitziet. Hierdoor leren kinderen dat iedereen de werkelijkheid op zijn manier beleeft en dat mensen elkaar nodig hebben. Daarna hebben we 
de voeldoos gedaan en iets moeten tekenen wat een ander beschrijft. Ook hebben we een tekening gemaakt van de olifant.

Ik heb een verhaal verteld over een man die de bezetters van zijn land overwon met een hand vol zout en een spinnenwiel. Dezeman met de naam Gandhi kon zonder geweld zijn 

volk de vrijheid teruggeven. We hebben besproken wat er voor nodig is om ervoor te zorgen dat er vrede is in de klas. Al dezewoorden/zinnen om een vredesduif heen gezet en een 
toneelstukjes gemaakt hoe je ruzie kan oplossen zonder schoppen, schelden of slaan. 

Samen met een kind had ik afspraken gemaakt. De andere kinderen wisten dit niet. Ze konden hun ogen niet geloven toen ze zagen wat dat ene kind allemaal kon. Geloof niet 
zomaar alles wat je hoort en ziet denk erover na was de boodschap.

Helden. Praten over wanneer ben je een held? Ben je alleen een held als je super krachten hebt? Kunnen dieren helden zijn? Wehebben deze vragen doorgenomen en hebben toen 

een spel gespeeld (truth or dare) met kaartjes waarop vragen en opdrachten stonden. Durf je dit wel? Ben je misschien zelf ook wel een held? Was Gandhi een held? Vervolgens 
hebben we besproken wat eigenschappen zijn en welke je nodig hebt om een held te zijn.

Hedy Bastemeijer, HVO-docent


