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Nieuwsbrief
Van ¼ t/m 30/4
nummer 4
Beste ouder(s)/verzorger(s),

resultaten zullen we analyseren en
presenteren in de nieuwsbrief (waarschijnlijk
juni).

In deze nieuwsbrief besteden we aandacht
aan de kwaliteitszorg op school, maar krijgt u
ook informatie over het vakantierooster.

Dalton

Belangrijke data
27/04 t/m 14/5
Meivakantie
Let op, maandag 14 mei studiedag!
30/05
Jaarfeest
04/06
MR-vergadering

Welkom op onze school
Frederique en Willemijn
Schagen, Karlijn Mook,
Noël Ifrassan, Merle
Roozemond en Devon
Woods.

Kwaliteitszorg
De school is begonnen met het systeem
WMKpo (Werken met Kwaliteit). Dit is een
webbased kwaliteitsinstrument. Het legt de
basis voor goede kwaliteitszorg en integraal
personeelsbeleid.
Met behulp van dit systeem krijgen we
inzicht in de sterke en verbeterpunten van de
organisatie en van leraren. Het geeft
handvatten om gerichte
kwaliteitsverbetering in te zetten. Ook
kunnen we middels vragenlijsten (anoniem)
kinderen bevragen op hun welbevinden en
veiligheid, maar ook wat ze goed aan de
school vinden en wat verbeterd kan worden.
Een eerste aanzet hebben we gegeven door
de leerlingen van groep 5 t/m8 de vragenlijst
in te vullen die betrekking heeft op hun
welbevinden en veiligheid op school De

Samenwerking:
De kinderen hebben iedere dag de
mogelijkheid samen te werken, met een
groepje of met een maatje. Dat kan heel
vanzelfsprekend verlopen als leerlingen
elkaar helpen of ervoor kiezen samen aan
een taak te gaan werken. Door samen te
werken leren ze te reflecteren op de manier
waarop ze leren. Zoals het beoordelen van de
eigen inbreng, het aanleren van
discussievaardigheden, het leren omgaan
met teleurstellingen en het ervaren van
meeropbrengst uit de samenwerking.

Algemeen uit de groepen
Fiepbus
Voor de groepen 1 t/m 4 is de Fiepbus op
school geweest. In de bus konden de
kinderen in een doolhof op avontuur in de
wereld van Fiep Westendorp. Ze vonden er
allerlei spelletjes en bekende Fiepkarakters.
Het was een leuke en leerzame morgen,
mogelijk gemaakt door enkele ouders,
bedankt daarvoor!.
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Koningsspelen
Wat was het een leuke dag! Prachtig om te
zien hoe jonge en oudere kinderen met
elkaar omgingen. Ook de dag zelf was goed
georganiseerd en wat een werk is dat
geweest!!!
Iedereen heel erg bedankt, voor alle inzet.
Zonder jullie was deze geslaagde dag niet
mogelijk geweest.

Muzieklessen
Alle kinderen hebben ook dit jaar weer
genoten van de muzieklessen van juf Ingrid,
meester Otto en meester Jeroen. Deze lessen
bestonden o.a. tekstimprovisatie, muziek
maken met behulp van instrumenten,
grafische notatie en de sfeer van een
muziekstuk. Natuurlijk is er ook veel
gezongen!

tassen van kinderen of andere harde
voorwerpen die langs de auto’s schrapen. We
vragen u daarom om niet met uw kind langs
de auto’s in de slurf te lopen, maar via het
trottoir.

Oproep gevonden voorwerpen
Ouders, bent u een want, shirt of iets anders
kwijt? Wellicht ligt het in de mand op school
bij de achteringang. Na de vakantie willen we
alles opruimen.

Activiteitencommissie
Rectificatie:
De activiteitencommissie is op zoek naar
leden aankomend jaar. De commissie
organiseert o.a. feesten als Sint, Kerst, Pasen.
Wie wil hen komen versterken?

Vakantierooster 2018-2019
Herfstvakantie

22-10-2018 t/m
26-10-2017

Medezeggenschapsraad (MR)
24-12-2018 t/m
04-01-2019
25-02-2019 t/m
01-03-2019

De notulen van de vorige vergadering kunt u
vinden op de website en op het bord bij de
vooringang van de school.

Goede vrijdag

19-04-2019

Meivakantie, incl.
2e Paasdag
(Koningsdag en
Bevrijdingsdag vallen
in het weekend)
Hemelvaartsdag +
vrije vrijdag
2e Pinksterdag

22-04-2019 t/m
03-05-2019

Zomervakantie

22-07-2019 t/m
30-08-2019

In de laatste nieuwsbrief is helaas een foutje
geslopen over de datum van de Workshop
Gevoeligheid Begrijpen, van Marije
Miltenburg. Op woensdag 23 mei 2018
organiseert ze deze workshop; een workshop
over hoe je je (hoog)sensitieve kind kunt
begrijpen & begeleiden. Ook voor leerkrachten
en coaches een interessante workshop. Van
20:00-22:00 uur (inloop vanaf 19:45 uur) bij
Grand Café & Restaurant Hemels, Langestraat
63 te Amersfoort. Kijk op haar site voor meer
informatie: http://theappletree.nl/workshophooggevoeligheid-begrijpen/

Kerstvakantie
Voorjaar

30-05-2019 t/m
31-05-2019
10-06-2019

Krassen op auto’s
Zoals u weet kampt de school met
parkeerproblemen. De leerkrachten zetten
daarom hun auto’s achter elkaar in de slurf.
Echter, de laatste tijd merken we dat de
auto’s krassen krijgen. Dit kan komen door

Gevoeligheid begrijpen

‘Juf Marije’ heeft al veel kinderen geholpen op
allerlei vlak. Ook (hoog-)sensitieve/gevoelige
en hoogbegaafde leerlingen vinden hun weg
naar haar praktijk. Speciaal voor ouders van
deze kinderen organiseert Marije nog voor de
zomer een interessante training. Een training
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van vier avonden om gelijkgestemden te
ontmoeten en heel veel te leren over hoe je
hier als ouder mee kan omgaan. Kijk op haar
site voor meer info.

Marije Miltenburg
06 2427 6457
Marije@TheAppleTree.nl
www.TheAppleTree.nl

Amersfoortse zwemvierdaagse

Naast het baantjes zwemmen worden er ook
veel leuke andere activiteiten georganiseerd.
Na het zwemmen van de banen kan
deelgenomen worden aan clinics en liggen er
speelmaterialen in het water. Vijf dagen lang
kan er banen gezwommen worden. Iedereen
die dit minimaal vier avonden heeft gedaan
ontvangt op de vrijdag een officiële
Zwem4daagse medaille. Kinderen tot 12 jaar
zwemmen 250 meter per keer, de overige
deelnemers zwemmen 500 meter per keer. De
Zwem4daagse start maandag 30 april om
17.30 uur.

Beste Amersfoortse basisscholen,
Op maandag 30 april geeft sportwethouder
Hans Buijtelaar het startsignaal voor de
Amersfoortse zwem4daagse in Amerena. Het
is precies 10 jaar geleden dat dit zwemfestijn
plaatsvond in Amersfoort. Met de opening
van het nieuwe sportcomplex Amerena
brengt ZPC Amersfoort het evenement terug
naar de stad!
Van maandag 30 april tot en met vrijdag 4
mei kan jong en oud (met minimaal
zwemdiploma A) in Amerena terecht om
baantjes te trekken. ZPC Amersfoort
organiseert dit evenement om heel
Amersfoort in beweging te krijgen en kennis
te laten maken met het nieuwe sportcomplex.

We hopen dat ook veel kinderen van de
Amersfoortse basisscholen zullen deelnemen
aan de Zwem4daagse en op deze manier
kunnen kennismaken met het nieuwe
zwembad. Zouden jullie dit evenement in de
klas, via oudermail en/of website onder de
aandacht van jullie leerlingen willen
brengen? Leerlingen kunnen individueel
inschrijven en deelnemen
(inschrijven/deelnemen hoeft dus niet via
school!) In de bijlage is de flyer van het
evenement bijgesloten.
Meer informatie:
http://www.amerena.nl/zwemvierdaagsevan-datum-datum/

Vriendelijke groet en een hele fijne vakantie,
Team ASV Daltonschool

