Pagina 1 van 3

Nieuwsbrief
Van december
nummer 12
Beste ouder(s)/verzorger(s),

Belangrijke data
Dinsdag 22-01: Kinderen om 12.00u vrij

Welkom op onze school
Yse Doedens en Kaylie de
Gier

Kwaliteitszorg
De komende periode
(januari/februari) worden de
kinderen getoetst met de
toetsen van het leerlingvolgsysteem van Cito. Dit
gebeurt 2x per jaar. Wij gebruiken de CITO toetsen
om ons onderwijs te evalueren en te zien waar de
kinderen staan in hun ontwikkeling.
We merken dat sommige kinderen zenuwachtig zijn
voor deze toetsen. Om de druk voor de kinderen te
verlagen, wordt in de groepen bewust genoemd,
dat deze toetsen de leerkrachten helpen om te
onderzoeken wat er nog aangeboden moet
worden. Als alles is afgenomen en ingevuld, zullen
we de resultaten analyseren.

actief op meer dan 70 basisscholen in heel
Nederland.
Tijdens de pauze zijn zij met vijf medewerkers
aanwezig. De medewerkers hebben een actieve
houding en doen, indien mogelijk, mee met een
spel of activiteit. Na afloop zorgen ze voor een
warme overdracht naar de leerkracht. Bij dit alles
hechten zij veel waarde aan veiligheid, een goede
sfeer, open communicatie, duidelijke afspraken en
een doordachte pedagogische visie, die volledig zal
aansluiten bij onze pedagogische visie.
Iedere medewerker beschikt over een recente
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Daarnaast
worden de medewerkers jaarlijks bijgeschoold.

Sint
December was weer een echte feestmaand! Het
begon met de aankomst van de Sint op een heuse
scootmobiel! Ook had hij enkele Pieten
meegenomen. Een van de Pieten was wat
vergeetachtig, deze Piet had van alles in de school
laten liggen als een wandelstok en een slof. Het
was een prachtig feest!

Dalton
Aankomend voorjaar worden we gevisiteerd door
de Daltonvereniging. De afgelopen
teamvergadering hebben we met elkaar
vastgesteld waar we nu staan en hoe zich dit
verhoudt tot de visitatie en welke puntjes op de i
gezet moeten worden.

TSO (tussentijdse schoolopvang)
Zoals in de ALV, MR en bestuur besproken en
goedgekeurd is, zal Brood & Spelen de pleinwacht
na de voorjaarsvakantie, of eerder als dat lukt, op
onze school gaan verzorgen.
Brood & Spelen is gespecialiseerd in het verzorgen
van opvang tijdens de middagpauze en is hiermee

Kerstkoor
Op woensdag en donderdag werd iedereen ’s
morgens verwelkomd door een kinderkoor. Dat
zorgde voor een heuse kerststemming. Wat een
geweldig gebeuren. Kinderen en leerkrachten
bedankt!
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Kerstfeest
Het kerstfeest was weer heel gezellig! De school en
het plein waren helemaal in kerstsfeer gebracht en
iedereen zag er heel feestelijk uit. Alle ouders en
kinderen hartelijk dank voor de lekkere hapjes.
Daarnaast natuurlijk een enorme dank aan alle
ACCO-leden en hulpouders die dit jaar weer voor
een onvergetelijk kerstfeest hebben gezorgd.

vergadering van de Kinderraad kunnen we die
ideeën dan bespreken.

Speelgoedbank
Maandag kwam Annemieke Janssen van de
speelgoedbank aan alle kinderen op school iets
vertellen over de speelgoedbank. Vervolgens
mochten de kinderen speelgoed doneren. Er is een
kamer aan speelgoed opgehaald!!! Iedereen heel
erg bedankt daarvoor!!

Kinderraad

Nieuwe meubilair: het nieuwe meubilair is een
nieuwe tafel en stoel. Voor de tafel hebben we
bedacht dat als je aan de beide kanten zou kunnen
zitten dat dat veel handiger is bij het samen
werken. En de stoel heeft een voetenplankje
waarvan je de hoogte kan veranderen in plaats van
de hele stoel.

Beste ouders,
In de Kinderraad hebben we nieuwe dingen
besproken en de oude dingen afgesloten. We
hebben het bijvoorbeeld gehad over het nieuwe
meubilair, over de ideeënbus en voor het milieu
zijn ook dingen besproken.
Milieu: Voor het milieu zijn weer dingen besproken
zoals: plastic pakjes mogen eigenlijk niet meer,
want veel mensen denken dat plastic pakjes
gewoon bij het papier afval horen, maar dat is niet
zo, want aan de binnenkant van het pakje drinken
zit folie en dat hoort niet bij het papier afval.
Daarom is het slecht voor het milieu, want het
hoort namelijk bij het PMD afval plastic, metaal en
drankkarton. Wij willen jullie vragen de kinderen
herbruikbare spullen mee te geven, zoals:
broodtrommels en bekers/doppers en in de
broodtrommels dan ook geen plastic zakjes meer te
doen. We zullen deze oproep dit jaar steeds blijven
doen. We zien al wel verbetering in sommige
klassen en dat is fijn.
Ideeënbus: er is in de Kinderraad ook gesproken
over een ideeënbus in de klas. De kinderen die in
de Kinderraad zitten hebben deze week een
ideeënbus in hun klas gezet. De bedoeling van de
ideeënbus is dat de kinderen uit de klas die een
goed idee voor de school hebben dat op een briefje
schrijven en in de ideeënbus doen. Tijdens de

We hebben ook afgesproken wat we na de vakantie
willen bespreken. Dat is in ieder geval het spelen
op het plein tijdens het overblijven.
Valentijn

Algemeen uit de groepen
Groep 7-8
Woensdag 19 december ging groep 7/8 van de ASV
Daltonschool schaatsen op het Eemplein, bij een
tijdelijke schaatsbaan genaamd het Winterparadijs.
Heel veel kinderen konden al goed schaatsen maar
sommige ook niet, daarom mochten we eerst tien
minuten vrij schaatsen. Daarna kregen we veertig
minuten les. Toen gingen we estafette doen,
daarbij was er iemand wel heel hard gevallen en
daarom kon hij niet meer heel goed schaatsen. Het
ging nog wel en daarna mochten we nog tien
minuten proberen wat we geleerd hadden en nog
steeds vielen er veel kinderen, maar wel minder
dan eerst. Daarna hebben we ook nog een
groepsfoto gemaakt.
Daarna kregen we ook nog limonade en moesten
we de schaatsen uit doen. Toen gingen we weer
lopend terug naar school.
Ik vond het heel leuk, misschien ga ik in de vakantie
nog wel een keer terug om te schaatsen. We
kregen namelijk ook nog een polsbandje waarmee
je een keer gratis mag komen schaatsen. Ook
kregen we nog een handwarmertje voor als je
koude handen hebt.
Simon Leibbrand
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Medezeggenschapsraad

Marije Miltenburg, Oudercoach & Kindercoach
Vanaf februari heb ik weer een plekje vrij voor
coaching. Dat kan onder schooltijd of net erna.
Kinderen die (hoog)sensitief en/of hoogbegaafd
zijn, in beelden denken en/of faalangst hebben,
hebben baat bij op maat gesneden coaching. Als
specialist op die gebieden weet ik kinderen daarin
goed te begeleiden. Ook kinderen met
andersoortige uitdagingen, zoals bijvoorbeeld het
hanteren of anders omgaan met stress, angsten of
woede-uitbarstingen, hebben baat bij een op een
coaching.
Heb je het idee dat je kind wel wat ondersteuning
kan gebruiken, of wil je als ouder zelf graag in
gesprek? Neem dan contact met me op.
Graag wens ik het team en alle ouders en kinderen
van de ASV heel fijne dagen en een gezond 2019.

28 januari: vergadering van 19.30u-21.30u.

Vriendelijke kerstgroet,
Team ASV Daltonschool!

Marije Miltenburg
06 2427 6457
Marije@TheAppleTree.nl

