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Nieuwsbrief
Juni 2019
nummer 6, 2019

3 juli: Jaarfeest
10 juli: Wisselochtend

Zaken waarmee rekening wordt gehouden zijn
bijvoorbeeld:
• een evenredige verdeling tussen kinderen
met specifieke onderwijsbehoeften
• de verdeling tussen jongens en meisjes
• liever niet bij broertjes/zusjes in de klas

Welkom op onze school

Voorlopig advies groep 7

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Belangrijke data

Maheder Reeda Sehla, Fiene
Bouma, Stella Kok, Fien
Muijs, Amélie Franke en
Lauren de Sonneville

Kwaliteitszorg
Alle kinderen zijn weer
getoetst middels ons leerlingvolgsysteem. Dit
systeem helpt ons om de leerlingen te volgen in
hun ontwikkeling. Verder zijn de leerkrachten de
overdracht naar de volgende groep aan het
maken en vinden er (facultatief) gesprekken
plaats met ouders.

Voor groep 7 komt er een spannende, vooral
leuke periode aan. In de eerste week van juli
krijgen zij hun voorlopig advies te horen. Daar het
om een voorlopig advies gaat kan dit, indien
nodig, in groep 8 nog bijgesteld worden. Dit
advies wordt samen met de midden – en
bovenbouw collega’s en het MT bepaald.
Leidraad hiervoor is het protocol advisering, dat
begin juni naar alle ouders van groep 7 is
verstuurd.

Frambozen uit onze eigen schooltuin

Tot stand komen van de
groepsindeling
Na de zomervakantie starten de kinderen weer in
een nieuwe groep. Kinderen indelen in nieuwe
groepen is een ingewikkelde klus, waarbij de
school het eigenlijk nooit honderd procent goed
kan doen.
Natuurlijk kijken wij zorgvuldig naar de
individuele belangen van de kinderen, maar
uiteindelijk staat het totaalplaatje voorop. Er
zullen dus altijd kinderen zijn voor wie de nieuwe
groepsindeling niet de beste oplossing is.
Onze school heeft combinatiegroepen en
jaargroepen vanwege het leerlingenaantal. In
welke groep een kind ingedeeld wordt heeft niets
te maken met het niveau van een kind. Om te
bepalen welk kind in welke groep het best op
zijn/haar plek is, hebben we criteria vastgesteld.

We hebben voor het eerst frambozen geplukt en
gegeten uit de eigen schooltuin!!!!!
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Sponsorloop 3 juli
Gelijk met het Jaarfeest is ook de sponsorloop
uitgesteld naar 3 juli. De formulieren zijn alweer
een tijdje geleden mee naar huis gegaan en
misschien wat weggezakt in het geheugen. De
komende dagen kunnen er nog sponsors
geworven worden voordat we woensdag gaan
lopen. Wilt u ervoor zorgen dat de kinderen na
woensdag hun sponsorgeld gaan ophalen en dat
uiterlijk 10 juli inleveren bij de leerkracht. Graag
in een gesloten envelop met daarop vermeld het
opgehaalde bedrag. De kinderraad kan dan gaan
tellen en het opgehaalde bedrag voor de
zomervakantie bekend maken.

gr Nienke
De Acco is te bereiken via:
acco@asvdaltonschool.nl

Algemeen uit de groepen
Kamp groep 8
Hallo, vandaag ga ik iets vertellen over het kamp
van groep 8!

Kangoeroegroep/uitjes
Dit jaar heeft de Kangoeroegroep een iets andere
insteek gekregen. De kinderen die in deze groep
zitten, hebben allemaal iets te leren. Zo leert het
ene kind dat het fouten mag maken en een ander
kind leert dat niet alles in een keer lukt. Ook voor
de kinderen die extra ondersteuning nodig
hebben, bieden we die. Deze wordt verzorgd
door Sylvia.
Daarnaast willen we aankomend schooljaar het
aantal uitjes in alle groepen hetzelfde laten zijn.
Dit om te voorkomen dat sommige groepen veel
vaker iets “leuks” hebben.

Gevonden voorwerpen
Beneden bij de achteringang staat weer een volle
ton met veel kleding en andere gevonden
voorwerpen. Wilt u uw spullen er tussenuit
halen? Wat overblijft brengen we naar de
kledingbank.

Oproep hulpouders jaarfeest
Voor het jaarfeest zijn wij nog op zoek naar ca.
tien ouders die ons woensdagochtend 3 juli
willen helpen.

Oproep ACCO
Help herinneringen maken!
Wie heeft er geen mooie jeugdherinneringen aan
Sinterklaas op school, sportdag of kerstversiering
in de gangen? De ACCO is een groep van
ongeveer 10 ouders ( nu nog allemaal moeders
maar vaders zijn zeker welkom!) . We
ondersteunen de school met het organiseren van
Sint, kerst, jaarfeest, pasen enz. Mocht je het leuk
vinden om daarbij te helpen - stuur ons een
berichtje!

Als je de brief van kamp krijgt per mail en hem
hebt gelezen had je meteen zin in het kamp. Je
gaat meteen een kamer in je hoofd maken en al
dingen klaar leggen voor wat je in de bus gaat
doen. Eindelijk is het zover je gaat kamers
indelen. Je komt altijd met iemand op de kamer
die je wilt. De nacht voor kamp slaap je altijd heel
slecht, want je vindt het spannend. Je moet
ongeveer 04:45 opstaan. Je moet je heel warm
aankleden, ontbijten en je spullen in de auto
leggen en om 06:10 op school zijn. De bus staat
klaar. Je rijdt ongeveer 2 uur Als je gaat rijden
zwaaien de ouders je uit. In de bus ga je slapen,
lezen of kletsen met de persoon die naast je zit.
Je bent voor dat je het doorhebt in Holwerd. De
plaats waar de boot vertrekt. Als je uit de bus
stapt loop je naar de bagagekar daar leg je je
bagage in. Je handbagage moet je bij je houden.
Op de boot zit de ongeveer 50 minuten (op de
boot kan het fris zijn). Op de boot is het heel
gezellig en moet je je tienuurtje opeten. Als je op
Ameland aankomt pak je je bagage van de kar en
leg je het in een andere kar die het naar “Sier Aan
Zee” brengt. Daarna krijg je een fiets en fiets je
een klein uur. Je fietst heel lang langs de kust. Je
moet niet te dicht bij de stenen fietsen. Als je bij
“Sier Aan Zee” bent ga je onder de bomen je
lunch opeten. Kort daarna komt de bagage aan
en heb je 45 minuten om je kamer in te richten.
Wie de week de schoonste kamer heeft krijgt een
taart. Daarna doe je nog een paar spellen en dan
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ga je avondeten. Vooraf krijg je een soep met
brood en dan het hoofdgerecht is altijd
verschillend. Het toetje is altijd hetzelfde
verschillende smaken vla (echt lekker). Na het
eten ga je nog een paar spellen doen en ga je
misschien naar het strand marshmallows
roosteren. Je mag tot 10:30 opblijven. Daarna
moet het licht uit. Je slaapt echt heel lekker in die
bedden. De volgende dag ga je ontbijten. Je kan
nu ook soep nemen of meteen gaan ontbijten. De
standaard dingen die je op brood doet zijn er. en
dat doe je drie dagen. De laatste avond heb je
nog een bonte avond met muziek en extra
spellen.
Het was een leuk kamp! Marten
Kamp
Heel
groep 8 ging 17 juni om 6 uur op kamp. We
hadden eerst een busreis van 2 uur daarna
moesten we nog een uur op de boot en toen nog
een uur fietsen. We kwamen ongeveer om 12 uur
aan bij het kamp. We gingen wat lunchen, onze
kamers in ruimen en we gingen nog een beetje
buitenspelen. In de middag hadden we een
strandexcursie, daarbij gingen we een net in het
water leggen en ging de groep aan het touw
trekken waardoor we allemaal beestjes vingen.
Toen ging de gids alle beestjes in een bak doen en
ging ze uitleggen wat het was. We leerden
bijvoorbeeld hoe je kon zien of het een vrouwtjes
of mannetjes krab was, je leerde ook hoe je ze
kon oppakken en je kon zien of ze zwanger of niet
waren, daarna mochten we alles zelf weer in de
zee gooien.
Na de excursie gingen we weer naar het kamp en
gingen we avondeten. Toen mochten we buiten
spelen en gingen we met de hele klas levend
stratego in de duinen doen. Daarna gingen we
slapen. ( een soort van😉). We werden om 8 uur
gewekt en gingen we ontbijten en een
lunchpakketje maken, daarna gingen we ons
klaarmaken en gingen we naar de vuurtoren
lopen. We gingen in 2 groepen na elkaar naar
boven. Daar hebben we over heel Ameland
gekeken en toen gingen we weer terug naar het
kamp. Daar hebben we even iets voor ons zelf
gedaan.
Die middag zijn we de hele tijd op het strand
geweest. Die avond zijn we na het eten naar het
strand gegaan om een kampvuur te maken en
marshmallows te braden. De ene helft van de
groep ging flesje draaien met een tak en de
andere helft ging bij het kampvuur liedjes zingen.

Toen zijn we rond 11 uur terug gegaan naar het
kamp en zijn we (soort van) naar bed gegaan.
De volgende ochtend hadden we weer een
ontbijt. We hebben de hele ochtend gewoon
buiten gespeeld en niks gedaan, maar toen begon
het te regenen dus hebben we spelletjes gedaan
en op onze kamers gechillt. Na de lunch toen het
weer droog was gingen we wadlopen. We
hebben daar veel dingen geleerd zoals: welke
dieren daar leven, wat er gebeurt met dode
dieren en wat kokkels zijn. De dag daarna gingen
we weer naar huis. We moesten eerst weer een
uur fietsen toen weer een uur op de boot. Het
bleek dat de bus toen een uur vertraging had,
maar daarna kwamen we om half 6 op school
aan.
Wie is de mol?
We hebben rond het hele kamp wie is de mol
gespeeld. Het werd in de bus bekend gemaakt en
toen kregen we ook molboekjes en we kregen te
horen dat 4 kinderen op de boot een brief
kregen. Op de boot kregen 4 kinderen een brief
met daarin hun team en de opdracht om met je
hele team op de foto te gaan en met iemand op
de boot met iets groens. Er werd hier al goed
gemold. De tweede dag hebben we 4 opdrachten
gehad we hadden als eerste spel die dag
blindemannetje, hierbij werden er 2 leiders
gekozen en werden 9 kinderen geblinddoekt. De
leiders moesten de 9 geblinddoekte kinderen
langs het parcours leiden je moest ook allemaal je
handen vast houden, als de handen los gingen
moest je opnieuw beginnen. Je moest ook zo snel
mogelijk zijn. Die middag dat we heel lang op het
strand waren hebben we 2 opdrachten gedaan:
een zandkasteel bouwen en vlagseinen. Bij het
zandkasteel moesten er precies 30 schelpen op
meerdere torens van 2 verdiepingen en een
gracht met water. Je moest dit binnen 5 kwartier
doen. Die middag hadden we ook nog
vlaggenseinen, er waren 2 kinderen die boven op
een berg met letters gingen door seinen met
vlaggen verder mocht je niet met elkaar
overleggen. de seiners en de kinderen beneden
hadden allebei een kaartje waar een letter en
daarboven hoe de vlaggen staan. Hier had je 10
min voor. Die avond na het kampvuur hadden we
nog een opdracht in het bos, toen het helemaal
donker was moest je doosjes zoeken met -geld en
+geld als de begeleiders op je schenen met een
zaklamp dan was je af en moest je al je doosjes
inleveren. De dag daarna hadden we nog 1
opdracht we kregen allemaal een hesje met een
letter op je rug, je mocht niet praten en dus ook
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niet tegen elkaar zeggen welke letter je had. Per
goed woord kreeg je 20 euro als je praatte ging er
50 euro uit de pot. De dag dat we weg gingen
werden de mollen bekend gemaakt. De mollen
waren Mijke, Roos, Jelle en Florian.
Leefstijlles groep 6

Wij hebben bij Leefstijl iets nieuws bedacht. Wij
hebben namelijk bedacht dat we bij Leefstijl naar
buiten gaan. Buiten mag je dan dingen vertellen
over het weekend. Dan leren we elkaar beter
kennen, zodat we goed kunnen samenwerken en
goede gesprekken met elkaar kan voeren. Als het
mooi weer is dan kan het nieuwsbegrip groepje
op het dakterras zitten.
En toen lazen ze voor aan andere kinderen.
• Bij ons in de klas houden we rekening
met elkaar en zorgen ervoor dat iedereen
zich veilig voelt en dat iedereen zich goed
kan concentreren.
• We hebben samenwerk plekken en
zelfstandig werkplekken en dat doen we,
omdat je dan van niemand last hebt als
ze niet wil samenwerken. En dat zorgt
ervoor dat iedereen goed kan werken en
je kan dan op verschillende tijden kiezen
waar je wil zitten je neemt dan een paar
schriften mee waar je die tijd aan kan
werken.
• We hebben na tien uur samenwerk tijd.
• De instructiegroepjes over de hele dag
instructie verspreid, zodat ze ook aan het
werk kunnen.
• Als je het al begrijpt hoef je er niet naar
toe.
• En als je niet in het instructiegroepje zit
mag je er gewoon bij zitten als je het nog
niet begrijpt.
Deze nieuwsbrief is geschreven door: Jetske &
Willemijn uit groep 6

Personeel
Opleiding Lotte
Aan het begin van dit schooljaar hebben jullie in
de nieuwsbrief kunnen lezen dat ik gestart ben
met de Master EN: gedragsspecialist. Inmiddels
kan ik met trots terug kijken op een succesvol
jaar. Ik ben begonnen met een onderzoek in
groep 7 naar executieve functies, daarna heb ik
een collega gecoacht omtrent moeilijk
verstaanbaar gedrag en als afsluiting heb ik
onderzoek gedaan naar passend onderwijs: de
kansen en mogelijkheden. Dit alles heeft mij veel
handvatten en kennis gegeven in mijn rol als
gedragsspecialist (in opleiding). In september
worden mijn competenties ‘getoetst’ door middel
van een presentatie. Daarna start het tweede en
tevens laatste studiejaar. Een jaar waarin ik mij ga
richten op de masterthesis. Ook dit onderzoek zal
binnen de ASV worden uitgevoerd.
Lotte leerkracht groep 7

Medezeggenschapsraad

Notulen: zie website
PERSBERICHT SCHOLEN 14 JULI

Jarige Koninklijke Amersfoortse Muziekvereniging
pakt uit met herhaling kinderconcert
Afgelopen 14 april, in het Amersfoortse
Kindermuziekweekend, vond in Fluor een
succesvol kinderconcert plaats: Muziek is van
Iedereen. Met muziek en medewerking van
Jeroen Schipper.
Vanwege dit succes komt er een extra uitvoering
tijdens het concertweekend van 13 en 14 juli,
waarin de Koninklijke haar 130-ste verjaardag
met heel Amersfoort wil vieren.
Heb je het kinderconcert op 14 april gemist?
Geen nood! Er is nog een kans om Jeroen
Schipper (winnaar Willem Wilminkprijs 2019,
voor het beste kinderlied) te zien optreden met
de K.A.M.V.!
Op zondagmiddag 14 juli a.s., om 13.30 uur, geeft
de jarige K.A.M.V. een concert op het Lieve
Vrouwekerkhof. Dat concert begint met een
onderdeel voor kinderen: Muziek is van Iedereen!
Daarbij zullen de Harmonie, het Studieorkest én
een Belgisch gastorkest samen met Jeroen
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Schipper en de twee solistjes van De Breede Hei
alle liedjes uit het eerdere programma nogmaals
ten gehore brengen.
Het concert vindt plaats in een muziektent die
daar speciaal voor wordt neergezet op het plein.
Zaterdagavond is daar voor “de grote mensen” al
een mooi Promsconcert te beluisteren met heel
diverse muziekstijlen. Zondagmiddag is dan in
eerste instantie voor de kinderen, waarna het
Promsconcert in iets afgeslankte vorm ook nog
een keer zal worden gespeeld.
Het mooie is: je kunt hier gewoon naar toe, hoeft
geen kaarten te kopen of te reserveren! Zorg wel
dat je een beetje op tijd bent, want de mooiste
plekjes zijn natuurlijk wel het snelst bezet..

Vriendelijke groet,
Team ASV Daltonschool!

Zien we je op 14 juli? Jeroen Schipper zorgt
ervoor dat iedereen lekker kan meezingen met
liedjes die inmiddels op veel scholen al bekend
zijn. Denk aan Opa en Oma, Vrij en niet te
vergeten Banaan..
Zo kan de Koninklijke
Amersfoortse Muziekvereniging
echt zeggen: we vieren het
concert met héél Amersfoort!

