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Nieuwsbrief
Van 1/5t/m 31/5
nummer 5
Beste ouder(s)/verzorger(s),
In deze nieuwsbrief besteden we o.a.
aandacht aan de kwaliteitszorg op school, de
uitslag van groep 8 op de IEP-toets en de
vragenlijst Welbevinden en Veiligheid die
groep 5 t/m 8 heeft ingevuld.

Belangrijke data
04/06
06/06
20/06
30/06

MR-vergadering
Jaarfeest
ALV
Tuindag

Welkom op onze school
Nora Winkel, Lennart van
Maris van Dijk, Mick
Kattenberg en Luciana van
Swol.

Kwaliteitszorg
Zoals u eerder hebt
kunnen lezen, is de school begonnen met het
systeem WMKpo (Werken met Kwaliteit).
Middels vragenlijsten (anoniem) kunnen we
kinderen bevragen op hun welbevinden en
veiligheid, maar ook wat goed aan de school
is en wat verbeterd kan worden. Een eerste
aanzet is gegeven door de leerlingen van
groep 5 t/m 8 de vragenlijst te laten invullen,
die betrekking heeft op hun welbevinden en
veiligheid op school. Uit deze afgenomen
vragenlijsten blijkt, dat leerlingen heel
tevreden zijn over de school en de school
waarderen met rapportcijfer 8,4!!! Sterke
punten zijn o.a. dat kinderen zich veilig
voelen op school, dat de juf of meester
vriendelijk is tegen de leerlingen en extra

uitleg geeft als dat nodig is. Ook is er een
aantal verbeterpunten bijvoorbeeld:
dat weinig aan leerlingen gevraagd wordt of
ze tevreden zijn over de school en de
leerkrachten en dat het extra werk
uitdagender/aantrekkelijker kan. Deze
resultaten worden besproken met de
leerlingenraad en daarna gaan we met een
aantal punten aan de slag. Wilt u het hele
rapport zien, dan kunt u dat opvragen per
mail: annemarie@asvdaltonschool.nl

Uitslag IEP
De uitslag van de IEP toets is bekend. We zijn
heel trots dat groep 8 weer ruim boven het
landelijk gemiddelde van 81 gescoord heeft
en wel 87!!! Groep 8 en alle leerkrachten,
goed gedaan!!!!

CITO LOVS toetsen
Aankomende week beginnen we weer met
de CITO toetsen van ons leerlingvolgsysteem.
Door middel van deze toetsen kunnen we ons
onderwijs analyseren en evalueren ten
opzichte van onze schoolnorm. Met het
vaststellen van een schoolnorm zijn we dit
jaar voor het eerst begonnen. Onze
schoolnorm is ambitieus en ligt boven het
gemiddelde van wat scholen in het land
presteren. Aan het eind van dit schooljaar
zullen we deze norm evalueren en eventueel
bijstellen.

Dalton
Eigenaarschap
Eigenaarschap van het eigen leerproces
draagt bij aan een positiever zelfbeeld. Door
kinderen invloed te geven op wat ze leren en
ze te leren dat fouten maken mag, wordt het
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eigenaarschap gestimuleerd. Binnen ons
onderwijs stimuleren wij dit o.a. ook door de
kinderen zelf keuzes te leren maken
bijvoorbeeld m.b.v. een kiesbord of planbord.

plezier heeft gehad, bewijzen de volgende
foto’s.

Bezoek inspectie
In het kader van het vierjaarlijks onderzoek
komt de inspectie ons bezoeken op 19 juni.
In het vierjaarlijks onderzoek bij besturen en
scholen staan de volgende vragen centraal:
1. Is er voldoende zicht op de
onderwijskwaliteit en wordt er gestuurd
op verbetering van de onderwijskwaliteit?
2. Is er een professionele kwaliteitscultuur
en functioneert het bestuur transparant
en integer?
3. Wordt er actief gecommuniceerd over de
eigen prestaties en ontwikkelingen van
het bestuur en die van zijn scholen?
4. Is het financieel beheer deugdelijk?
Zij zullen gesprekken houden met het team,
directie, bestuur, MR, enkele ouders en
kinderen. Ook observeren zij in zes groepen.
Op 6 juli krijgen wij uiteindelijk middels een
feedbackgesprek te horen hoe ze ons
beoordelen.

Algemeen uit de groepen
Opruimen en omgaan met spullen
We bespreken regelmatig in de groepen hoe
we de school opgeruimd kunnen houden en
ervoor kunnen zorgen dat spullen niet
kwijtraken of stuk gemaakt worden. Toch
gebeurt het nog geregeld dat kinderen
onzorgvuldig met het schoolmateriaal
omgaan. Zou u het er thuis ook met uw kind
over willen hebben? Wanneer we dat samen
doen, heeft het vast meer effect.

Waterdag
Helaas hebben we het jaarfeest met een
week moeten uitstellen i.v.m. de voorspelde
hoge temperaturen. Het was fijn om te horen
dat alle ouders, die zouden helpen en al
geholpen hadden, zoveel begrip hebben
getoond. Om de kinderen toch nog enigszins
verkoeling te bieden, hebben we een
waterdag gehouden. Dat iedereen veel

Uitstapje groepen 3 en 4
Dinsdag 29 mei brachten de groepen 4 en 3/4
een bezoek aan het Icoontheater in Vathorst.
We gingen met een grote groep met de trein
en auto’s. Dit sloot goed aan bij het thema
'Op reis'. De treinreis vonden de kinderen al
een belevenis. We moesten lang wachten
voor het theater, want de toneelspelers
hadden autopech.
De muzikale en beeldende voorstelling 'De
Dromeneter' ging over Feder en
Muna. Feder durft niet te slapen en hij is
bang voor akelige dromen. Hij heeft ook
zoveel fantasie. Zijn grote zus gelooft niet in
die onzin. Ze gaat op zoek naar een
oplossing, gaat op weg om hulp te zoeken en
komt wonderlijke mensen tegen. Niemand
weet een oplossing, maar dan komt ze de
drometer tegen.
De kinderen vonden het geweldig leuk en
grappig. De hulpouders, die allemaal zo goed
geholpen hebben, zagen een ontroerende en
lieve voorstelling

Boerderij groep 6
Geschreven door groep 6 zelf.
Wij vonden de kinderboerderij erg leuk.
Vooral de kalfjes kregen de aandacht van
ons. De opdrachten waren leuk en leerzaam,
de tong voelen, de kalfjes eten geven, koeien
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kijken en een koe melken, het was allemaal
leuk.

Vogeltje gered

Efteling groep 7
Afgelopen vrijdag is groep 7 naar de Efteling
geweest. Het was een fijne dag en de sfeer
zat er goed in. De kinderen zagen ook
meester Paul nog even. Hij ging mee als
begeleider.

Kangoeroewedstrijd
Dit jaar heeft een groot aantal leerlingen van
de ASV meegedaan aan de landelijke
kangoeroe rekenwedstrijd. Voor groep 3 t/m
8 zijn er rekenopgaven gemaakt, die de
kinderen uitdagen om inzicht te tonen in
pittige rekenopdrachten.
De kinderen mogen individueel meedoen of
als duo, maar duo’s dingen niet mee naar de
prijzen. Omdat de kangoeroewedstrijd dit
jaar 25 jaar bestaat was er ook een
fotowedstrijd: op de foto moest de sticker
van de wedstrijd zichtbaar opgeplakt zijn op
de deur van de school.
Zowel voor het rekenen als voor de foto zijn
er leerlingen in de prijzen gevallen:
• 1e prijs: Elze Rammeloo (groep 5-6),
zij won een abonnement op een
tijdschrift (keuze uit 4) en twee
spellen
• 2e prijs: Olaf Balkenende (groep 6), hij
won een vrijkaartje voor NEMO
• 3e prijs: Arthur Gleitsmann (groep 4),
hij won ook een vrijkaartje voor
NEMO
• fotoprijs: Livia Smits en Silke Maas
(groep 8), zij wonnen een
spellenpakket voor de school met
bijgaande foto.

Hoi, wij zijn Minoe, Lara, Nova en Leander.
Op woensdag is er een sponserloop om geld
in te zamelen voor de dierenbescherming.
Wij hebben vandaag gezien hoe belangrijk de
dierenbescherming is.
Op het schoolplein zagen we een vogeltje.
Het vogeltje was uit zijn nest gevallen en was
heel erg bang. Zijn vader en moeder zorgden
niet meer voor hem. Dus wij besloten hem te
helpen. Er waren ook andere kinderen die
voor hem wilden zorgen. Dat deden zij heel
goed. Toen de bel ging moesten we eigenlijk
naar binnen, maar we bleven buiten om voor
het vogeltje te zorgen. We haalden meester
Ron op om het af te zetten zodat er geen
andere kinderen dichterbij konden komen
zodat vogel kon rusten.
We hadden de dierenambulance gebeld ze
gaven ons het advies om nog even te
wachten om te kijken of de ouders hem nog
zouden ophalen. Maar na ongeveer 1 uur
kwamen de ouders hem niet halen, de
dierenambulance werd opnieuw gebeld, en
kwam na ongeveer 45 minuten, want voor
een dieren-ambulance-auto gelden dezelfde
regels als een gewone auto dus hij kan niet
door rood rijden als dat nodig is. Toen hij
kwam zaten we al klaar de vogel zat in een
kartonnen doos met gaten zodat het vogeltje
kon ademen. De dierenambulance legde ons
nog wat uit over het vogeltje en waar hij
heen ging. Toen namen ze hem mee.
Als jij nou ook een keer een dier in nood ziet?
Bel dan 114 (Red een dier!)
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Zonnebloemenactie tuincommissie
Dit jaar is voor het eerst de Tuinouder
geïntroduceerd. Dit heeft geresulteerd in veel
betrokkenheid van de kinderen bij het groen
op het schoolplein. Regelmatig gaan de
tuinouders met de kinderen aan de gang in
de tuin. Er wordt van alles aangepakt,
gezaaid, geplant, besproeid.
We delen graag een paar impressie foto's.
Ook is er door de Tuinouders de
zonnebloemactie gestart.
Alle klassen hebben vijf zaadjes gekregen.
Deze zijn in de klas gekweekt.
In de meivakantie hebben kinderen ervoor
gezorgd. Na de vakantie zijn de beste de
grond in gegaan aan de voorzijde van de
school. Einde van het schooljaar vindt er een
prijsuitreiking plaats voor de sterkste,
mooiste, dikste zonnebloem. Hiervoor is een
lijstje aan criteria opgesteld. Neem dus gerust
met je kind(eren) een kijkje aan de voorkant
van de school om te zien hoe ze daar aan het
groeien zijn. Volgend jaar willen we graag
opnieuw aan de gang met een Tuinouder
voor elke klas. We hopen verschillende van
jullie met dit verhaal enthousiast te hebben
gemaakt en dat we jullie bij de 'club' kunnen
verwelkomen.
Het is heel laagdrempelig omdat je in
samenwerking met de leerkracht zelf kan
kijken wanneer je wat wil/kan doen. We
organiseren twee à drie keer per jaar een
Tuinouder Borrel Overleg om wat inspiratie
op te doen.

Oproep: Als ouders nog planten over hebben
uit eigen tuin dan mag je dit mailen
aan tuincommissie@asvdaltonschool.nl. We
kunnen dan even afstemmen over het
moment van planten.

Medezeggenschapsraad (MR)
We hebben met elkaar de afgelopen twee
vergaderingen veel onderwerpen behandeld.
Enkele voorbeelden:
Het formatieplan en vakantierooster voor het
volgende schooljaar werden besproken,
waarna de MR ermee heeft ingestemd.
We denken mee en maken plannen voor
aanpassingen in het veiligheidsplan. Dit zal
een vervolg krijgen in het nieuwe schooljaar.
We brainstormen over de manier waarop we
willen omgaan met de spullen van anderen
en van de school, welke rol vervult de school
en welke rol de ouders? Wat mag je hierin
van elkaar verwachten. Wat doe je als iets
kapot gaat, wat doe je als dat opzettelijk
gebeurt en hoe kun je dat voorkomen?
Hoe kijken de leerlingen naar de school, wat
kan er beter, wat gaat heel goed? De
uitkomsten van de leerlingen enquête zullen
we tijdens de vergadering van 4 juni
bespreken
Kortom de MR is alive and kicking en staat
altijd open voor jullie suggesties en vragen. Je
kunt ons bereiken via: mr@asvdaltonschool.nl
De volgende vergadering is op 4 juni.

Vriendelijke groet,
Team ASV Daltonschool!
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