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Schooljaar 2019-2020, welke juf of meester krijgt welke groep
De voorbereidingen voor het schooljaar 2019-2020 zijn al weer een tijdje aan de gang. Dit schooljaar gaan we als team werken met een
zogenaamd werkverdelingsplan en dat plan moet besproken worden met het gehele team (van beide locaties tegelijk) en daar hebben
we een extra vergadermiddag (woensdag 5 juni) voor ingepland. Deze middag heeft dus geen invloed op de schooldag van uw kind.
Maar het betekent wel dat we na 5 juni pas het plan helemaal rond kunnen maken. De bekendmaking van welke juf of meester welke
groep krijgt volgend schooljaar blijft dus nog even een verrassing.
Bij het opstellen van het werkverdelingsplan moeten we goed weten welke leerkrachten er volgend schooljaar beschikbaar zijn en daar
gaan wat veranderingen in plaatsvinden.
Drie collega’s hebben aangegeven na de zomervakantie te gaan genieten van hun pensioen.

Op de Daltonlocatie zal na de zomervakantie meester Bob van der Linden niet langer het vertrouwde
gezicht zijn in groep 8. Op de locatie Wilhelmina nemen juf Wieka de Gelder - van Bruggen en meester
Frank van Adrichem afscheid van het onderwijs en daarmee ook van de Driekleur. Alle drie de collega’s
hebben vele jaren gewerkt in het onderwijs en het langst op onze school. Frank van Adrichem en Bob van
der Linden hebben onlangs nog hun 40-jarig onderwijsjubileum gevierd. Zij vinden het nu tijd voor andere
dingen en wij zullen dan ook zeker op een bij hen passende wijze afscheid gaan nemen.
Mede door het vertrek van deze drie pensionado’s weten we nu ook zeker, en vinden het fijn u dit nu te
kunnen melden, dat meester Frank Dubbeldam en juf Anniek de Wilde (dit jaar beiden werkzaam als
vervangers op de Daltonlocatie) ook na de zomervakantie bij ons kunnen blijven werken.
Verder zijn we druk in de weer om te zorgen dat de werkzaamheden die Frank van Adrichem als
locatieleider uitvoert op een goede wijze worden overgenomen. We gaan nog niet direct actief op zoek
naar een nieuwe locatieleider, maar we gaan eerst met elkaar bepalen wat de school de komende tijd
nodig heeft.

Juf Manja Flinterman
Juf Manja Flinterman volgt na haar operatie van eind februari al geruime tijd nabehandelingen. Ook de
komende tijd zal zij nog regelmatig naar het ziekenhuis moeten voor onderzoek en behandelingen. Dit
schooljaar zal Manja geen les meer geven in groep 4 op de locatie Wilhelmina. Juf Mieke van de Putte
heeft de afgelopen maanden Manja volledig vervangen, maar sinds deze week is er tot de zomervakantie
Petra Baas die ook 2,5 dag per week in groep 4 is.

Extra lokalen Daltonlocatie
Dit is het laatste schooljaar van onze buurschool, de Bomansschool en dan komt dat schoolgebouw vrij. De afgelopen maanden
hebben er de nodige gesprekken plaatsgevonden tussen Okidoki, de Kameleon, de Driekleur en de gemeente over de benodigde
ruimte de komende tijd. Zowel de Kameleon als de Driekleur Dalton komen lokaalruimte te kort en Okidoki is al gebruiker van het
pand. Bij ons op school konden we dit lokalen tekort tijdelijk oplossen door het speellokaal te gebruiken als leslokaal, het gebruiken
van het noodlokaal (Spinel 19)nu groep 5 en het kleine lokaal waar nu groep 8 in zit. De bedoeling is nu dat na de zomervakantie
zowel Okidoki, de Kameleon als de Driekleur dat gebouw gezamenlijk in gebruik gaan nemen. Plannen voor een
verbouwing/aanpassing van het gebouw worden nu in hoog tempo doorgezet evenals de onderlinge gesprekken over welke groepen
daar dan het komende schooljaar les zullen gaan krijgen. Samen met de Kameleon willen we wel zorgen dat daar groepen komen van
dezelfde leeftijden. Zodra we meer weten zullen wij u uiteraard verder informeren.
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Schoolkamp groep 8
Laatste zwemles groep 6
Avondvierdaagse
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'Opvoeden in het digitale tijdperk'
Hemelvaartsdag, vrije dag
Vrije dag na Hemelvaart

Avondvierdaagse

De avondvierdaagse wordt gehouden van 21 t/m 24 mei. Uw kind heeft deze
week een inschrijfformulier meegekregen. Inschrijving kan ook nog vandaag,
vrijdag 10 mei, direct na schooltijd in de centrale hal.

Uitnodiging ouderavond ‘Opvoeden in het digitale tijdperk’
Woensdag 22 mei, 20.00 uur (op locatie Wilhelmina)
Voor kinderen zijn digitale media de gewoonste zaak van de wereld. Ze brengen steeds meer
tijd online door. Ze zijn dol op tablets en mobieltjes en genieten van de filmpjes en spelletjes
die online worden aangeboden. Als ouder moet je je kind ook begeleiden in de digitale
wereld. En dat kan best lastig zijn als je zelf niet bent opgegroeid met al deze media en
onbekend bent met alle mogelijkheden en valkuilen.
Hoe bereid je je kind voor op deze digitale wereld?
Waarmee moeten je in je opvoeding rekening houden als het digitale media betreft?
Om deze vragen te beantwoorden hebben wij de organisatie Social Media Wijs uitgenodigd
om de ouderavond ‘Opvoeden in het digitale tijdperk’ te verzorgen.
Tijdens deze interactieve avond wordt allereerst een inleiding over kinderen en internet
gegeven, op basis van de laatste trends en onderzoeken. Vervolgens krijgt u tips om de
media opvoeding van uw kind vorm te geven.
Aan de hand van stellingen wordt met elkaar gediscussieerd over de kansen en bedreigingen
van digitale media.
Meer over Social Media Wijs: www.socialmediawijs.nl
Aanmelden voor deze avond kan door een mailtje te sturen naar rkops@stoow.nl. Geeft u
even aan met hoeveel personen u aanwezig wilt zijn.

Verkeersexamen groep 7
Wat een prestatie. Donderdag 9 mei heeft groep 7 het theorie en
Het praktijkexamen gedaan. Het was even spannend, maar alle
kinderen hebben uiteindelijk hun diploma behaald.
De feestvreugde was dus verdiend. Goed gedaan hoor!

Samenwerking leerlingenraden beide locaties

De kinderen van onze DaltonRaad hebben deze week een bezoek
gebracht aan de leerlingenraad van onze locatie Wilhelmina. Eerder
kwam de leerlingenraad van de andere locatie al bij ons op bezoek.
Ideeën werden uitgewisseld en zij gaven elkaar ook een rondleiding.
Met de suggesties van elkaar kunnen zij weer verder.

Groep 8 op driedaagse schoolreis
Van woensdag 16 mei tot en met vrijdag 18 mei zijn beide groepen
acht op driedaagse schoolreis naar de bossen bij Austerlitz. Zij hebben
daar een vol en gezellig programma. Wij wensen hen veel plezier. Juf
Marja (groep 1-2) zal als extra begeleiding meegaan. Dat betekent dat
op woensdag juf Marja wordt vervangen door juf Nelleke.
Op donderdag mogen de kinderen een uurtje later op school komen.
Wanneer dit thuis problemen geeft is het wel mogelijk gewoon om
8.30 uur te starten.

Agenda Social Scools
Eerder meldden wij u al dat wij door de in gebruikname van Social
Scools de agenda in dit systeem als leidend zulen gaan gebruiken. Ook
de data van vrije dagen staan dus in deze agenda. Daar zult u ook lezen
dat Hemelvaartsdag en de dag erna vrije dagen zijn.

Schoolfruitproject gestopt
Zoals bij aanvang van het Schoolfruitproject al is gemeld is deze week
het project beëindigd. We kunnen de kinderen dus geen gratis
schoolfruit meer aanbieden namens de EU. Vanzelfsprekend zouden
wij het natuurlijk wel fijn vinden als de kinderen nu zelf ook fruit
zullen meenemen tijdens het 10-uurtje.
Op dinsdag hebben wij sowieso onze Groene Gruitdag, maar ook op
andere dagen heeft een gezonde snack de voorkeur.

