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Nieuwsbrief
April 2019
nummer 4, 2019
Beste ouder(s)/verzorger(s),

Belangrijke data
6 mei: eerste schooldag na de vakantie
23 mei: visitatie door Daltonvereniging
30/31 mei: Hemelvaartsdag en vrijdag vrij

Welkom op onze school
Madelief Boon, Valentijn
Boon, Vera Riesmeijer en
Jelle van der Vliet

Kwaliteitszorg
Afgelopen week heeft groep
8 de IEP toets gemaakt. In de
week na de meivakantie wordt de uitslag
verwacht. Ook hebben wij nieuwe groepjes m.b.t.
remedial teaching gemaakt.

Daily mile/gymzaal
Afgelopen week is de gymzaal opnieuw ingericht
met mooie nieuwe toestellen. We vinden het wel
belangrijk dat de kinderen bewegen, daarom
hebben we met alle groepen de daily mile
gelopen. Marijke kwam de kinderen halen. Eerst
deden ze strekoefeningen en daarna werden er
rondjes op het benedenplein gerend.

Meubilair
Als we na de vakantie terugkomen, hebben we in
alle groepen nieuwe tafels en stoelen. Wat zal
het er allemaal mooi uitzien!!

Chromebooks
De eerste 80 chromebooks zijn geleverd! Voor
een aantal groepen. Na de meivakantie worden
deze in het netwerk gehangen.
Na de herfstvakantie zal de rest van de
chromebooks geleverd worden.

Vragenlijst communicatie
De vragenlijst betreffende het behoefte
onderzoek communicatie is afgesloten. Op dit
moment zijn we deze aan het analyseren. We
verwachten in de volgende nieuwsbrief meer
informatie over de resultaten te kunnen
vertellen.
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Pasen
Dit jaar hebben we Pasen voor het eerst in een
ander jasje gestoken. Kinderen kregen op school
een ontbijtbuffetje aangeboden en er werd een
eitje tik wedstrijd gehouden. Daarna hebben de
jongsten buiten naar eitjes gezocht. De ouders
werden verwelkomd aan de voordeur met koffie,
thee en iets lekkers. Ook waren er paashazen die
de dag een feestelijk tintje gaven. Wat was het
allemaal geslaagd. Mede door de hulp van alle
ouders, heel erg bedankt allemaal!!!

Oproep ouders die verhuizen
In verband met de grote belangstelling voor onze
school en onze steeds forser wordende
wachtlijst, vragen we jullie ons door te geven als
er verhuisplannen zijn?
secretariaat@asvdaltonschool.nl

Personeel
Marijke heeft een baan in haar dorp gevonden.
Dat betekent dat zij alleen op dinsdag nog
gymlessen geeft. Gelukkig hebben we een goede
vervanger gevonden. Hij heet Jesse en hij
verzorgt de lessen op maandag en donderdag.
Even voorstellen:
Hallo, ik ben Jesse van Halteren. Na de
meivakantie, ga ik op de ASV twee dagen in de
week als gymdocent aan de slag.
Ik woon in Amersfoort, ben 23 jaar oud en nu
bijna twee jaar afgestudeerd. In mijn vrije tijd ben
ik altijd met sport bezig of geef ik leiding aan de
senioren van mijn scoutinggroep de Karel
Doorman. Het liefst ben ik de hele dag aan het
sporten, ik heb altijd veel gevolleybald maar daar
ben ik net mee gestopt. Dus als iemand nog een
leuke suggestie heeft, om een nieuwe sport op te
pakken? Dan ben ik altijd enthousiast!
Ik heb al mega veel zin om na de vakantie te
beginnen.

Algemeen uit de groepen
Groepen 1-2 Koningsspelen
Regelmatig plaatsen we in de nieuwsbrief een
door kinderen geschreven verhaal. Niet iedereen
kan al schrijven, vandaar dat we deze keer
gevraagd hebben om een tekening van de
Koningsspelen te maken. Gemaakt door Tala en
Emma.
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Groep 7 Koningsspelen

Avondvierdaagse 2019
Ook dit jaar zijn er een aantal ouders die de
inschrijving verzorgen voor kinderen van de ASV
die mee willen lopen met de avondvierdaagse.
Als u meer informatie wilt kunt u bij
onderstaande ouders terecht.
Ter herinnering: dit is geen school activiteit;
iedereen blijft verantwoordelijk voor zijn eigen
kind. Hartelijke groet, Judith, Petra, Tessa,
Mareike en Valerie, de A4D commissie

Medezeggenschapsraad

Notulen: zie website
Volgende MR vergadering: 28 mei.

Brood en spelen
Al enige tijd verzorgt Brood en Spelen de pauzes
bij ons op school. Op onderstaande foto staan zij
(links naar rechts) Michaele, Patricia. Herlinda,
Klaas, Katinka en Annemarie.

Vriendelijke groet, fijne
vakantie,
Team ASV Daltonschool!

