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Nieuwsbrief
Van 27/1 tot 17/2
nummer 2
Beste ouder(s)/verzorger(s),
In deze nieuwbrief leest u o.a. over onze
kwaliteitszorg en vragen wij uw aandacht
voor het parkeren in de buurt.

Belangrijke data
24/02 t/m 04/03 Voorjaarsvakantie
10/03.
Tuindag
20/03.
MR-vergadering
21/03
Informatieochtend
29/03.
Paasviering
30/3 t/m 02/04 Paasweekend

Welkom op onze school
Jaëlle Termaat bij de
Wolkenblazers.

kinderen zelf actief laten leren en werken. Dit
betekent dat we kinderen uitdagen hun leeren werktaken zelf te regisseren. We leren
kinderen te beoordelen welke beslissingen zij
kunnen nemen in hun eigen leerproces. Het
taakblad en het keuzewerk is hier een
onderdeel van. Deze manier van werken
stimuleert het probleemoplossend denken
van de kinderen.

Algemeen
Op een school kan het gebeuren dat er iets
niet volgens verwachting verloopt, of juist
iets waar u heel blij mee bent. Schroom niet
dit aan ons te melden, liever te vaak, dan te
weinig. U kunt ons altijd mailen, bellen of een
afspraak maken.

Kwaliteitszorg
Onder kwaliteitszorg
wordt onder andere verstaan hoe we
resultaten analyseren, bijhouden en ook
welke vervolgactie we inzetten om te zorgen
voor een goede ontwikkeling van de
kinderen.
Op dit moment zijn we als team bezig met
het analyseren van de toetsresultaten. We
kijken naar de resultaten op individueel
niveau, op groepsniveau en op schoolniveau.
Vanuit de analyse kunnen vervolgstappen
komen die de leerkrachten verwerken in een
plan.

Dalton
Zelfstandigheid
Een van de pijlers van ons Daltononderwijs is
zelfstandigheid. Op onze school willen we de

Parkeren
Al enige tijd zijn we in gesprek met de
buurtbewoners over de ervaren overlast
i.v.m. het parkeren rondom de school.
Afgelopen week heeft de school een zeer
constructief gesprek gevoerd met de
buurtbewoners waarin een aantal afspraken
gemaakt zijn. Wij verzoeken u vriendelijk om
samen met ons te zorgen voor een goede
samenwerking met de buurtbewoners en u
aan onderstaande afspraken te houden.
 De ouders parkeren niet voor of op
een oprit van een woonhuis van de
omwonenden.
 Ouders parkeren hun fietsen niet aan
de overzijde van de school, teneinde
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in ieder geval 1 zijde van de straat vrij
te houden voor voetgangers.
 De ASV roept ouders op elkaar te
corrigeren bij het zien van een
foutparkeerder.
 De ASV plaatst op schooldagen
pylonen aan de overzijde van de
school die aangeven dat er niet
geparkeerd mag worden.

Personeel
Sylvia
Helaas is Sylvia nog ziek. Thea heeft
aangegeven dat ze na de voorjaarsvakantie
nog een week beschikbaar is en daarna liever
niet meer structureel wil invallen. Gelukkig
menen we een goede vervanger gevonden te
hebben in de persoon van Raymond Thuring.
Raymond heeft bij ons zijn lio-stage gelopen
in groep 3-4 en in groep 6. Hij is bekend met
onze school en ons systeem. Raymond zal
van maandag t/m donderdag voor de groep
staan. Op vrijdag blijft juf Inge voor de groep
staan.

Mareze
Na de voorjaarsvakantie zal Mareze op
maandag en dinsdag in groep 7 naast Anneke
staan. Op woensdag t/m vrijdag draait
Anneke de groep. Aranka zal haar voorlopig
nog helpen. Mareze heeft al eerder als
leerkracht bij de ASV gewerkt en na terug
gekomen te zijn uit het buitenland wil ze
deze uitdaging graag aangaan.

Informatieochtend woensdag 21
maart
Op woensdag 21 maart organiseren we weer
een informatieochtend voor ouders die
geïnteresseerd zijn in Daltononderwijs voor
hun kind(eren). We vertellen in grote lijnen
hoe we werken op de ASV en onze leerlingen
uit groep acht leiden de ouders in groepjes
rond door de school. Ze kunnen in alle
klassen een kijkje komen nemen en
ondertussen vragen stellen aan onze
leerlingen en aan ons. Wij hebben het idee
dat het een goed beeld geeft van de sfeer
van de school en hoe wij werken. Het is ook
altijd heel leuk om te zien hoe trots onze
oudste leerlingen zijn op hun school. Mocht u
in uw omgeving nog geïnteresseerden
hebben, dan kunt u ze attenderen op deze
ochtend.

Zieke kinderen te snel naar school
gestuurd.
Het komt geregeld voor dat er kinderen op
school komen die eigenlijk (nog) ziek zijn.
Zowel voor de kinderen zelf als de
leerkrachten is dit geen gewenste situatie.
Uw kind voelt zich ellendig en de leerkracht
moet haar/zijn lessen onderbreken om u als
ouders te bellen en te vragen of u uw kind
wilt ophalen. Daarom vragen we u om uw
kind pas naar school te laten gaan wanneer
het helemaal beter is.

Staking 14 maart
Misschien heeft u al iets gehoord i.v.m. de
estafettestakingen. Op 14 maart is onze regio
aan de beurt. Iedereen is vrij om te staken.
Dat betekent dat er leerkrachten zijn die
staken, en er daarmee voor kiezen geen
uitbetaling van salaris voor die dag te krijgen,
en leerkrachten die werken. Aan u als ouder
vragen wij of u, indien u opvang kunt regelen,
uw kind thuis wil houden. Lukt dat niet, dan
kan uw kind naar school en verzorgen wij een
alternatief programma.

Doorgeven van een afspraak etc.
Sommige kinderen hebben externe afspraken
waar ze structureel naar toe gaan, zoals een
therapeut of iets dergelijks. Dit is vaak onder
schooltijd. We verzoeken u vriendelijk
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hiervoor toestemming te vragen, zodat wij
rekening kunnen houden met het
programma van de dag.

Oproep wc-rolletjes
Wij zijn voor de kleutergroepen op zoek naar
wc-rolletjes. Mocht u deze hebben, wilt u die
dan meenemen naar school en inleveren bij
de leerkracht?

Oproep springveer en wekker
Voor de plusgroep zijn wij op zoek naar een
springveer en een wekker die trilt. Mocht u
beiden of een van beiden willen uitlenen, zou
u deze dan willen inleveren bij Michelle?

Op vrijdag 16 februari is groep 5/6 naar
museum Flehite geweest.
Op vrijdag 16 februari zijn wij naar museum
Flehite geweest. Het ging over de
Middeleeuwen. We hebben daar de stad
Amersfoort nagebouwd en geleerd hoe
Amersfoort is ontstaan. Daar hebben we ook
opdrachten over gekregen. We zijn daarna
ook even naar buiten geweest. Naar de
Koppelpoort. Daar mochten we ook in het
rad lopen. Daar liepen vroeger dieven in. Die
noemde ze raddraaiers. In de Koppelpoort
hangt een mesmeter die is in de
Middeleeuwen gebruikt. We hebben veel
geleerd over Amersfoort in de Middeleeuwen
en het was superleuk.
Met opmaak: Lettertype: Calibri, 12 pt

Groetjes
Fiene en Sam

AED
Sinds kort hangt er aan de voorkant van de
school een AED. Deze is voor de buurt.
Samen met de buurt hebben wij deze
aangeschaft.

Door de kinderen
Maandag 19 en dinsdag 20 februari zijn er
op onze school 2 trainers langs geweest om
de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 tijdens
de gymlessen kennis te laten maken met
rugby.
Hieronder een stukje geschreven door 2
leerlingen over deze clinic.
Hallo beste ouders,
De kinderen hadden maandag gym en er was
een rugbyclinic. De kinderen kregen les van
de club Eemland. De kinderen vonden het
een leuke clinic. Ze mochten zelf met een
rugbybal overgooien en mochten tegen een
kussen beuken. Zelf vonden wij het moeilijk
om te blijven staan als iemand tegen het
kussen ging beuken, want sommige kinderen
zijn wat sterker en sneller dan de andere
kinderen. Het was moeilijk om te onthouden
hoe je de bal moest gooien.
Groetjes Lena en Izzy

Medezeggenschapsraad (MR)
De MR vergadert periodiek over allerlei
onderwerpen. Tijdens onze laatste
vergadering hebben we bijvoorbeeld met
elkaar gepraat over het spelen op het
schoolplein tijdens de pauzes. Het gaat
meestal goed, maar soms is er ruzie. Soms
gebeuren er dingen die niet fijn zijn voor
onze buren en soms voelt een kind zich
verlaten tijdens de pauzes. We gaan met
elkaar kijken wat er beter kan. Verder kwam
het jaarplan aan bod, we deelden ideeën
over werkafspraken tussen MR - directeur en
brainstormden over onderwerpen voor het
komende jaar. We zullen jullie in de
nieuwsbrief op de hoogte houden van alles
wat voorbijkomt. Mocht je zelf onderwerpen
ter tafel willen brengen, we zijn bereikbaar
via: mr@asvdaltonschool.nl.

BSO
Alle kinderen welkom bij
vakantieprogramma Ska
De komende voorjaarsvakantie staat op de
buitenschoolse opvang van Ska Kinderopvang
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in het teken van het thema (Winter)spelen.
De bso-medewerkers hebben weer
aantrekkelijke activiteiten voorbereid. We
gaan bijvoorbeeld curlen, houden een
stamppottencompetitie, pimpen
onze koksmuts en ons eigen bord. De 6plussers kunnen een workshop Handlettering
volgen en met de tieners gaan we schaatsen
op de ijsbaan in Utrecht. Op
www.ska.nl/winterspelen vindt u het
vakantieprogramma.
Ook voor niet-klanten
Bent u (nog) geen klant van Ska
Kinderopvang, maar wilt u uw kind toch een
of meer dagen mee laten doen aan het leuke
vakantieprogramma? Dan is de incidentele
opvang iets voor u! U kunt bij Ska
Kinderopvang ook een vakantiepakket
afnemen, zodat u in alle vakanties verzekerd
bent van opvang.

Vriendelijke groet,
Team ASV Daltonschool

