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Nieuwsbrief
mei 2019
nummer 5, 2019
Beste ouder(s)/verzorger(s),

Belangrijke data
30/31 mei: Hemelvaartsdag en vrijdag vrij
5 juni: Jaarfeest en sponsorloop Stichting Malawi
Schools and Hospitals
11 juni: Studiedag, NIET 19 juni!!

Welkom op onze school
Philemon Sagarakis

Kwaliteitszorg
Visitatie door
Daltoncommissie
Afgelopen donderdag zijn
wij gevisiteerd door de
Daltoncommissie. De visitatie bestond uit:
• Observatie in alle klassen
• Interviewen van kinderen
• Interviewen van ouders
• Gesprek bestuur en MR
• Gesprek met het MT
De commissie kan n.a.v. bovenstaande beslissen
of er een licentie voor twee jaar of voor vijf jaar
afgegeven wordt. Deze keer hebben we een
licentie voor vijf jaar gekregen. Niet alleen wij,
maar ook zij hebben er vertrouwen in.
Dat werd gevierd
met een lekkere
taart die we
gekregen hebben
van ons bestuur.

Vragenlijst communicatie
De eerste resultaten van de ouderenquête over
de communicatie op school zijn bekend. Wat
hebben we een goede respons ontvangen,
bedankt daarvoor!
We delen de belangrijkste punten met jullie:
Wat vinden ouders het meest belangrijk om
informatie over te krijgen:
• 90% wil geïnformeerd worden over de
ontwikkeling van mijn kind
• 62% jaarplanning, excursies, feesten,
projecten
• 55% wil geïnformeerd worden over zorg en
begeleiding door school betreffende mijn
kind
Communiceren over:
• De ontwikkeling van mijn kind:
95% persoonlijk
• Zorg en begeleiding door school:
93% persoonlijk
• Vervanging of afwezigheid van leerkrachten:
85% via digitale toepassing
40% Email
Wat gaat er goed?
• Social Schools, (gebruiksgemak, centraal
kanaal voor communicatie, actueel)
• Nieuwsbrief, (frequentie, inhoud)
• Persoonlijk contact docent, (benaderbaar)
Tips:
•

•

Communicatie over de ontwikkeling van
mijn kind (meer (persoonlijke)
contactmomenten, inzicht in vorderingen
en resultaten, liever 3x een
tienminutengesprek (ipv 2x) en graag in
de avond)
Gebruiksgemak van
communicatiemiddelen vergroten
(nieuwsbrief responsive, vernieuwen
website, info rechtstreeks in de app social
schools, keuze maken over inzet kanalen)
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•

Communicatie over ziekte/vervanging
leerkracht
Jullie geven ons een gemiddeld rapportcijfer van
7,2. De uitgebreide analyse en de vervolgstappen
zullen we later met jullie delen.

ALV 19 juni
Denkt u ook wel eens:
Wat is de school mooi schoon?
Hoe kan het dat er nu financieel meer kan?
Waar is de school mee bezig?
Kom naar de ALV!
Dit schreef een enthousiaste ouder over de ALV:
Er vindt twee keer per jaar een reguliere ALV
plaats. Een ALV waar onder meer de begroting
besproken wordt, klinkt misschien wat saai, maar
dat is het zeker niet! Het bestuur en Annemarie
hebben een heel duidelijk verhaal verteld over
wat de plannen op school voor de komende jaren
zijn en daar zijn de euro’s aan gekoppeld. Het
complete verhaal werd verteld aan de hand van
een overzichtelijke presentatie.
Ik vind het als ouder interessant om te horen wat
de school de komende periode van plan is te
gaan doen om het onderwijs aan onze kinderen
nog beter en aantrekkelijker te maken:
• de (Dalton)visie wordt onder de loep

genomen en aangescherpt
• het aanbod aan de leerlingen wordt
passender gemaakt
• de expertise van de leraren wordt nog
beter gebruikt
• de school krijgt nl. in het huidig team
specialisten voor rekenen, gedrag, het
jonge kind, taal, ICT,
• er wordt een ICT plan geschreven waarin
staat hoe ICT een plek in het dagelijks
onderwijs heeft en
• er komt nieuw meubilair in de klassen en
in de gymzaal.
Kortom de school bruist van de plannen en daar
wordt dagelijks hard aan gewerkt.
Het zou leuk zijn als er de volgende ALV in mei
2019 nog meer ouders aanwezig zijn om mee te
praten over wat er allemaal op en rondom school
gebeurt en bovendien is het gezellig om ook
andere ouders van de school te spreken. U bent
van harte welkom!
Elise van der Ster (ouder)

Synchronisatie agenda Digiduif /
Social Schools
Let op!! De studiedag is op 11 juni, niet op 19
juni. Wanneer de agenda gesynchroniseerd is
met Digiduif, heeft u nog de verkeerde datum
genoteerd. U kunt opnieuw synchroniseren met
Social Schools.

Stoppen met de auto voor school
Vriendelijk verzoeken we jullie om niet pal voor
de ingang van school te stoppen met de auto om
kinderen uit te laten stappen. Geregeld zorgt dit
voor gevaarlijke situaties. Wanneer jullie iets
verder door rijden, is het al een stuk veiliger!

Rode vlaggen aan de school: Johan
van Oldenbarnevelt
In de straat hangen ter ere van het Johan van
Oldenbarneveltjaar rode vlaggen. Het is 400 jaar
geleden dat Johan van Oldenbarnevelt, werd
onthoofd. Hij heeft veel voor Nederland
betekend. Johan van Oldenbarnevelt was tijdens
de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648)
raadpensionaris van het gewest Holland en lange
tijd de machtigste politicus in de nog jonge
republiek.

Telefoongebruik
De afgelopen periode zijn er kinderen die hun
telefoon stiekem uit de la of zak op school halen.
In de pauze zijn leerkrachten en kinderen gefilmd.
We hebben op school de afspraak dat de telefoon
in de la of zak gestopt wordt. Hij mag er tijdens
schooltijd niet uitgehaald worden, tenzij er
toestemming van de leerkracht is. We merken
ook dat er kinderen zijn die om 08.00u al op de
bank in school gaan zitten om op hun telefoon te
kunnen. Wanneer het slecht weer is, wordt dit
toegestaan, maar nu met het mooie weer in
aantocht, willen we dat ze van de frisse
buitenlucht genieten.

Toiletgebruik
We merken dat de laatste tijd de toiletten toch
weer erg vies zijn, ondanks dat er nu goed
schoongemaakt wordt. Er is bijvoorbeeld met
poep gerold door de hele wc ruimte. Natuurlijk
hebben we dit met de kinderen besproken en is
het toiletbeleid aangescherpt. Wilt u dit thuis met
uw kind(eren) ook nog eens bespreken? Dan
kunnen we met elkaar zorgen voor schonere
toiletten.
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Avondvierdaagse
Een enthousiaste groep van de ASV loopt nu drie
jaren op rij mee en het aantal kinderen dat
meeloopt groeit elk jaar. Deze editie, van 13 t/m
16 mei liepen 96 leerlingen van de ASV mee, een
recordaantal! Nieuw dit jaar waren de rode
hesjes en de vlaggen, die het groepsgevoel,
herkenbaarheid en veiligheid ten goede kwamen.
Ook de juffen en meesters die zwaaiden tijdens
de route en juf Christel die 3 avonden meeliep,
verhoogden de feestvreugde! Tijdens de vier
avonden hebben we geen spatje regen gezien en
de laatste avond eindigde feestelijk met de
intocht in de binnenstad en een high five van de
burgemeester. Dank aan iedereen die deze editie
tot een succes heeft gemaakt en tot volgend jaar!

Vakantierooster 2019-2020
1e schooldag: dinsdag 3 september
Herfstvakantie: 21-10 t/m 25-10-2019
Kerstvakantie: 23-12 t/m 03-01-2020
Voorjaarsvakantie: 21-02 t/m 28-02-2020
Goede Vrijdag: 10-04-2020
Tweede Paasdag: 13-04-2020
Meivakantie: 27-04 t/m 05-05-2020
Hemelvaart: 21-05 en 22-05-2020
Junivakantie: 01-06 t/m 05-06-2020
Zomervakantie: 16-07-2020
Studiedagen:
02-09-2019
13-11-2019
21-02-2019

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 en de ASV daardoor
verlaten? secretariaat@asvdaltonschool.nl

Oproep
Noor uit groep 8 is haar armbandje kwijt. Voor
haar gymles begon heeft ze deze in het mandje
gedaan. Na de gymlessen die dag, lag het er niet
meer in. Heeft iemand het armbandje per
ongeluk meegenomen, of weet iemand er meer
van? Noor zal erg blij zijn, wanneer ze het terug
krijgt.
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Algemeen uit de groepen
Kangoeroegroep
Wie de laatste tijd langs het lokaal van de
kangoeroegroep is gelopen, heeft vast gezien en
gehoord dat er stevig geboord, gezaagd en zelfs
gesoldeerd wordt. We doen mee aan de
landelijke techniekwedstrijd OOTechniek. Ook
meester Raymond heeft zich met heel groep 3-4
aangesloten bij dit project. Voor elke
leeftijdscategorie is er een opdracht:
• groep 3-4 bouwt een weegschaal om
brieven en pakjes mee te wegen
• groep 5-6 bouwt een vuurtoren die via
lichtseinen een boodschap moet kunnen
verzenden over een afstand van 3 meter
• groep 7-8 bouwt een semafoor die via
tekens een boodschap moet kunnen
overseinen, maar dan over een afstand
van 10 m
In dit project maken de kinderen kennis met de
ontwerpcyclus (hoe kom ik van een
opdracht/probleem naar een idee, van hieruit via
uitproberen naar een prototype en dan testen en
verbeteren). De kinderen doen technische kennis
op, bijv. over hefbomen, duw- en trekveren,
tandraderen, elektrische circuits, enz. en
daarnaast mogen ze werken met echt
gereedschap, zoals elektrische boor- en
schroefmachines.
Op 6 juni vindt de schoolwedstrijd plaats, per
opdracht mag de winnende groep deelnemen
aan de landelijke wedstrijd die op 12 juni
plaatsvindt in het openluchtmuseum in Arnhem.
Zoveel mogelijk van de andere groepjes gaan
mee om aan te moedigen.
Mocht je het leuk vinden om mij te helpen bij de
jurering volgende week donderdag (6 juni), laat
het dan even weten.
• 9.30u
weegschalen (8 groepjes)
• 11.30u semaforen (3 groepjes)
• 12.30u vuurtorens (6 groepjes)

Personeel

Even voorstellen:
Hallo ik ben Marije Visser. In de hectiek van
sinterklaas en kerst ben ik dit schooljaar
begonnen op de ASV als docent handvaardigheid.
Ik ben 48 jaar en woon met mijn twee zoons in
Amersfoort.
Na 10 jaar als adviseur cultuureducatie voor
musea en overheden te hebben gewerkt, is het
leuk om daarnaast weer, met mijn handen in de
klei, aan het werk te zijn met kinderen.
Afgelopen maanden is er met de leerlingen hard
gewerkt in verschillende technieken o.a.
linosnede, boetseren, borduren, vlechten, weven,
kroontjespen en papier maché.
Met de methodiek Visual Thinking Strategies
bekijken en beschrijven leerlingen kunstwerken
en er wordt geoefend in tekenen naar
waarneming.
De resultaten van de lessen heeft u als ouder in
de schooltas of op het prikbord aangetroffen.
Onderstaande foto’s geven een mooi beeld hoe
de kinderen aan het werk zijn.
Komende weken gaan we o.a. aan de slag met
hutten op palen, het pointillisme, mobiles en de
flyers en decors voor de musical.
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Medezeggenschapsraad

Notulen: zie website
geen

Seksuele voorlichting GGD
Mama, hoe komt er een baby in je buik?
Seksuele ontwikkeling begint vanaf de geboorte.
Kinderen zijn nieuwsgierig naar seksualiteit en
hebben hier vragen over. Tegelijkertijd hebben ze
ook behoefte aan kaders, regels, informatie en
steun.
Zowel jij als ouder en wij als school hebben een
belangrijke rol in de relationele en seksuele
vorming van kinderen. Naast het geven van
betrouwbare informatie, zal er op school
aandacht zijn voor het aanleren van
vaardigheden en het bespreken van de
maatschappelijke normen en waarden. Hiermee
zal er op school aandacht zijn voor het aanleren
van wensen en grenzen, waarmee de
weerbaarheid van kinderen wordt bevorderd. Je
kunt je kind ook zelf informatie geven over
relaties en seksualiteit.
Het thema relationele en seksuele vorming is
opgenomen in het meerjarenplan van de ASV.
Dat betekent dat we hier in schooljaar 20212022) schoolbreed mee aan de slag gaan.
Uit onderzoek blijkt dat kinderen die in een
positieve sfeer zijn voorgelicht:
- Weerbaarder zijn
- Minder seksuele problemen hebben op latere
leeftijd
- Beter in staat zijn gezonde relaties aan te
gaan en meer tevreden zijn met hun seksuele
relaties

Minder nieuwsgierig zijn naar seks en áls ze
daadwerkelijk vrijen, het vaker veilig doen.
Kinderen die weinig weten over seks gaan
juist meer experimenteren omdat ze
nieuwgierig zijn.

Heb je nu al behoefte aan informatie of wil je
weten hoe je hier thuis mee om kunt gaan?
Hopelijk heb je iets aan onderstaande informatie:
Diverse brochures zijn gratis te downloaden via:
https://www.seksuelevorming.nl/onderwijssoort/
basisonderwijs/week-van-delentekriebels/informatie-voor-ouders
Boekentips:
- Het puberboek
- Ik vind jou lief
- Nee! Een boek over ja en nee zeggen
- Ben jij ook op mij?
- Kleine mensen, grote gevoelens

GGD oproep vakantie
Op vakantie naar Indonesië, Marokko,
Kaapverdië, Turkije ……?
Gaat u dit jaar met uw kinderen op vakantie naar
het buitenland? Zorg dat u goed voorbereid bent
en dat u en uw kinderen gevaccineerd zijn.
Want…ook voor landen rond de Middellandse
Zee zoals Marokko en Turkije, maar ook voor
Kaapverdië en andere landen ver weg zoals
Indonesië, adviseren wij vaccinaties tegen o.a.
besmettelijke geelzucht (hepatitis A).
Kinderen kunnen deze ziekte gemakkelijk
oplopen. De ziekte kan zich na terugkomst van
vakantie via de toiletten, deurklinken, kranen en
handdoekjes op basisscholen verspreiden.
Hierdoor worden meer kinderen ziek en
vervelender nog: zij nemen het op hun beurt
weer mee naar huis met vervelende gevolgen
voor de ouders en broertjes/zusjes.
Met goede voorbereidingen en een vaccinatie zijn
veel gezondheidsproblemen te voorkomen. Meer
informatie over geelzucht en andere reisgerelateerde ziekten vindt u op de website van
GGD Reisvaccinaties.
www.ggdreisvaccinaties.nl

SKA Minimarathon
Ska MiniMarathon 16 juni 2019
Op zondag 16 juni is de Marathon Amersfoort
weer op het Eemplein. De kinderen kunnen
meedoen aan de 1,1 of 2,2 kilometer. Voor een
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leuke sfeerimpressie kunt u dit filmpje
bekijken: https://youtu.be/lKOVtWmlDRs
Dit jaar valt de MiniMarathon gelijkertijd met
vaderdag en daarom kunnen de kinderen met
hun vader lopen!
Inschrijven is helemaal gratis en gemakkelijk
via www.marathonamersfoort.nl. Bekijk voor
meer informatie over het inschrijven de folder of
het volgende
filmpje: https://youtu.be/MBTkqdmwujs

Marije Miltenburg, Oudercoach,
Kindercoach & Trainer
De komende maanden ben ik vanwege een
operatie uit de roulatie. Vanaf 1 september 2019
ben ik weer aan het werk en sta ik vol nieuwe

energie weer klaar voor al jullie vragen,
dilemma's, coaching- en trainingsvragen en
workshopavonden.
Alvast een heel fijne zomer en tot in september.
Marije Miltenburg
06 2427 6457
Marije@TheAppleTree.nl
www.TheAppleTree.nl

Vriendelijke groet,
Team ASV Daltonschool!
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