
Nieuwsbrief 9
De Driekleur Dalton

31 januari 2019
5 febr. Bezoek Stedelijk museum in Amsterdam 

groep 7
10 febr. Start intekenen voortgangsgesprek (11.00u)

Intekenen via Social Scools
12 febr. Schaatsen op de Uithof, groep 7 en 8

Daltoninloop groepen 1-2A,3, 4, 5, 7 
15 febr. Open dag nieuwe ouders 9.00 – 12.00 uur

Peutervoorstellingen 9.30 en 11.00 uur
Daltoninloop groepen 1-2A,3, 4, 5, 7  
rapport voor groep 2 t/m 8

18-19-20-21 febr. Voortgangsgesprekken
20 febr. Daltoninloop groepen 1-2B, 1-2C, 5/6, 6, 8 
21 febr. Daltoninloop groepen 1-2B, 1-2C, 5/6, 6, 8
25 febr. Start voorjaarsvakantie 
8 maart Studiedag, kinderen vrij



Peutervoorstelling

Op het voorblad van deze nieuwsbrief vindt u de flyer van de open dag . Voor de daltonlocatie is deze op vrijdag 15 februari. Deze 
ochtend kunnen ouders met hun peuter de voorstelling Politie en boef komen bekijken. Zij kunnen deze voorstelling bijwonen in onze 
grote hal om 9.30 uur of om 11.00 uur. Vooraf aanmelden is niet nodig. De peutervoorstelling is ieder jaar een groot succes en brengt 
de lach op het gezicht van vele peutertjes. 
Kent u ouders met een peuter in de leeftijd van 2,5 en 4 jaar? Wilt u hen dan wijzen op deze voorstelling?
De voorstelling is ook te bezoeken tijdens de open dag van locatie Wilhelmina. Deze open dag is op donderdag 14 februari. 
De peutervoorstellingen op locatie Wilhelmina zijn op 14 februari om 9.30 en 11.00 uur.

Agent en boef!



Aanvang school

Iedere ochtend gaat om 8.20 uur (groepen 1-2) en 8.25 uur (groepen 3-8) de eerste 
schoolbel. De kinderen mogen naar binnen en de lessen starten om 8.30 uur. Helaas 
merken wij dat er regelmatig kinderen/ouders te laat op school komen. Dit is storend voor 
het kind zelf, maar ook van de rest van de groep.
Wij willen u vragen om hier op te letten en uw kind op tijd naar school te brengen/ op tijd 
van huis weg te gaan.
De klasdeuren zullen om 8.30 uur gesloten worden, zodat er geen onderwijstijd verloren 
gaat. Bij voorbaat dank!

Boekenmarkt

Woensdag 13 februari organiseert onze Ouderraad weer een leuke boekenruilmarkt. 
(12.15 uur – 12.45 uur) Boeken die je zelf uit hebt en wilt ruilen kun je de week ervoor op 
woensdag 6 februari (12.15 uur – 12.30 uur) inleveren. Je ontvangt dan een bon waarmee 
je tijdens de boekenmarkt een leuk nieuw boek mag uitzoeken. Max. 5 boeken per kind!



Rapport en voortgangsgesprek

Op vrijdag 15 februari zullen de kinderen van groep 2 t/m 8 hun rapport mee naar huis krijgen. Aansluitend zullen in de week daarna de 
voortgangsgesprekken worden gehouden voor groep 1/2 tot en met 7. Groep 8 doet hier niet aan mee. Zij hebben kortgeleden de 
adviesgesprekken gehad.

De gesprekken vinden plaats op:
maandag 18 februari ’s middags en ’s avonds;
dinsdag 19 februari ’s middags;
woensdag 20 februari. ’s middags en ’s avonds
donderdag 21 februari ’s middags

Vanaf zondag 10 februari tot en met donderdag 14 februari heeft u de mogelijkheid om zich aan te melden voor het 
voortgangsgesprek van uw kind. U ontvangt daarvoor een uitnodiging via Social Schools.
Wilt u, als u meer kinderen bij ons op school hebt, er rekening mee houden dat u tussen de gesprekken van uw kinderen een pauze 
inlast. Dus niet aansluitend plannen. Dat geeft u de gelegenheid om van het ene naar het andere lokaal te lopen en hebt u ook nog tijd 
om het werk van uw kind in te zien.



Speeltoestel

Afgelopen weken hebben de kinderen van de groepen 1-2 (en de kinderen van de BSO) 
gestemd op een nieuw speeltoestel op hun plein. Dit toestel is mede door henzelf 
mogelijk gemaakt. De kinderen van de gehele school hebben immers veel geld 
opgehaald tijdens de sponsorloop.
Het speeltoestel ‘Piraten’ is door de meeste kinderen gekozen. De bekendmaking 
leverde veel blije gezichtjes op bij de kinderen. Inmiddels is er 
opdracht gegeven aan de leverancier. We verwachten het toestel in het voorjaar op ons 
schoolplein te kunnen bewonderen.

Ouderhulp gevraagd bij het snijden van schoolfruit

Wat genieten de kinderen van het schoolfruit. Zo staan er volgende week 
sinaasappelen, peren en meloenen op het menu. Het wordt goed gegeten en dat is 
fijn. Op woensdag, donderdag en vrijdagochtend is een aantal ouders altijd druk bezig 
met het snijden van fruit. Om deze mensen te ontlasten willen wij vragen of er 
ouders zijn die ook zouden kunnen helpen. U kunt zich dan om 8.30 uur in de keuken 
melden. Alvast hartelijk dank!



Actuele agenda op Social Scools

Nu wij werken met social scools zult ook hier ook de meest actuele agenda vinden! Op 
onze website zullen we alleen de vakantiedagen in de agenda plaatsen.

Fotogebruik op het plein en in de school

Wij willen u vragen (in verband met de privacywetgeving) om wanneer u tijdens 
activiteiten foto’s maakt dit alleen van uw eigen kind te doen. Wanneer er eventueel 
wel andere kinderen op de foto staan graag niet op social media plaatsen. 

Wij zetten ons in voor TEAM WESTLAND!

Op 12 april organiseren wij (Suze , Saar en Jayleigh) een goederenmarkt in de klas. Er 
zijn planten, limonade en koekjes. Het is na schooltijd. Alles kost geld en het geld dat 
we ophalen gaat naar het goede doel TEAM WESTLAND!
Team Westland is een groep mensen die een berg op gaan fietsen en geld ophalen voor 
zieke mensen met de ziekte kanker. 



1e inloopspreekuur van het SKT. 

Woensdag 16 januari j.l. werd er op de locatie Wilhelmina het 1e inloopspreekuur van 
het SKT gehouden. Onze SKT- contactpersoon, Ruben van ’t Hooft was van 8.30 uur tot 
9.30 uur aanwezig om naar u te luisteren en met u mee te denken m.b.t vragen over uw 
kind, uzelf, of uw gezin. 
Niemand heeft gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. 

Woensdag 20 februari 2019 zal er opnieuw een inloopspreekuur zijn van 8.30 – 9.30 uur 
op de locatie Wilhelmina. U kunt vrijblijvend binnenlopen. Kleine vragen zijn wellicht ter 
plekke te beantwoorden en voor grote(re) vragen kan advies gegeven worden over 
eventuele hulpmogelijkheden. 

Samenwerkdag

Op dinsdag 22 januari stond onze kernwaarde Samenwerken centraal. In alle groepen 
werden er samenwerkopdrachten uitgevoerd. Ook de Daltonraad werkte samen. Zij 
ontvingen de leerlingenraad van de locatie Wilhelmina en wisselden ervaringen en tips 
uit. 



Parkeer op een veilige manier                                                                                         

Helaas is dit niet de eerste keer dat wij u moeten vragen uw auto op een veilige 
manier rondom onze school te parkeren. Toch blijkt dat er regelmatig ouders 
buiten de parkeervakken hun auto achterlaten. Ook worden auto’s in bochten
geparkeerd of op het bruggetje verderop. Wij willen u nogmaals vragen, voor de 
veiligheid van alle kinderen, uw auto alleen te parkeren op de daarvoor bestemde 
parkeerplaatsen. 

Herinnering ouderbijdrage

Een groot deel van de ouders heeft inmiddels de vrijwillige ouderbijdrage 
Voldaan aan onze Ouderraad. Dat is fijn, want deze gelden worden ingezet voor de 
het sinterklaasfeest, kerstfeest, paasfeest en andere activiteiten. 
Helaas heeft de Ouderraad nog niet van iedereen de bijdrage binnen. Wij willen u 
vragen dit, wanneer u nog niet heb betaald, dit alsnog te doen. 
Deze bijdrage staat los van de bijdrage van 40 euro die u aan het continurooster 
betaald!


