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Nieuwsbrief
Juli 2019
nummer 7, 2019
Beste ouder(s)/verzorger(s),

Belangrijke data
1e schooldag (dinsdag) 03-09-2019
FamilieFietspuzzeltocht 06-09-2019

Kwaliteitszorg
De overdracht door de huidige leerkracht naar de
nieuwe groep is gedaan. Aankomend jaar kunnen
we weer fris starten.

FFPT
Op vrijdag 6 september is de jaarlijkse
familiefietspuzzeltocht. Ieder jaar is dit een ware
happening. Meer informatie ontvangt u via een
aparte mail.

Zonnebloemwedstrijd

Afgelopen donderdag hebben Annemarie en
Andrea gejureerd. Iedere klas had twee kinderen
afgevaardigd en uiteindelijk heeft groep 7/8 de
prijs gewonnen. Veerle en Fiene waren
afgevaardigd waarbij Veerle ook verrast was dat
de zonnebloemen het zo goed gedaan hadden.
Het bleek dat er in groep 7/8 nog een stille kracht
was die iedere avond met papa
Bart de zonnebloemen water
heeft gegeven en zo vertroeteld
dat ze enorm goed gegroeid
zijn. Vandaar dus een extra
bedankje voor Roos.
De winnaars
kregen voor
de hele klas
zonnebloemtompoezen en
iedere klas kreeg van de
tuincommissie een gieter zodat
de planten in de tuin water
krijgen. Iedereen
hartelijk dank voor alle
inspanningen en rijd in de
zomervakantie rustig eens langs de
school om te kijken of ze al
bloeien.

Bedankt allemaal!!

Vorig jaar heeft de tuincommissie voor het eerst
een zonnebloemwedstrijd georganiseerd. Dit jaar
is er met wat kleine aanpassingen weer een
pakketje uitgedeeld in de klassen. Na de
meivakantie (de twee weken meivakantie bleek
voor de kwetsbare plantjes vorig jaar vaak de
nekslag) is er gezaaid en na een aantal weken zijn
ze voor de school geplant. Iedere groep heeft een
eigen plekje, duidelijk te zien aan de mooie
bordjes gemaakt door de tuincommissie en
opgehangen door Piet.

Aan het eind van het jaar willen we iedereen die
dit schooljaar heeft meegeholpen,
bedanken voor alle inzet van het
afgelopen jaar. Hulpouders,
klassenouders, tuincommissie,
ACCO, MR, Bestuur en overige
ouders bedankt!!
Ouders veel activiteiten waren alleen mogelijk
dankzij jullie hulp!!!!!

Eerste schooldag
Voor de eerste schooldag heeft uw kind vanaf
groep 3 t/m 8, een etui nodig. Het liefst zo plat
mogelijk. Wij zullen zorgen voor het schrijfgerei
en dergelijke.
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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!
gr Nienke
De Acco is te bereiken via:
acco@asvdaltonschool.nl

Algemeen uit de groepen
Afscheid groep 8
Deze week hebben we afscheid genomen van
groep 8. Groep acht heeft op donderdag al twee
spetterende optredens gegeven in de gymzaal. In
de ochtend hebben ze voor de groepen één t/m

Tot slot de afscheidsavond afgelopen vrijdag. Wat
was het een bijzonder moment met natuurlijk de
musical!! Groep 8 werd toegesproken door de
juffen en op dinsdag hadden alle kinderen een
mooie boog gemaakt door de hele school. Groep
8 liep hieronder door. Dat was de laatste keer dat
ze de school uitliepen als leerling van onze
school. Onze taak zit erop.
We wensen jullie veel plezier met het zetten van
de volgende stap in het voortgezet onderwijs.

Afscheidscadeau groep 8
De school heeft van groep 8 een mooi
afscheidscadeau gekregen, een oven!
Aankomend jaar zullen we deze vaak gebruiken.
Groep 8 bedankt!!!!!

Personeel
Wilna
Na de zomervakantie zal Wilna op woensdag en
donderdag weer voor haar groep staan. Vrijdag is
dat nog op re-integratiebasis en zal Sanna er ook
zijn.
Christel
Na de zomervakantie zal Christel weer starten.
Zoals jullie gezien hebben, is ze nu volop aan het
re-integreren.

vier alle liedjes uit de musical gezongen. De
jongste kinderen hebben ademloos zitten
luisteren. ’s Middags is de hele musical
uitgevoerd in de gymzaal voor de kinderen van
groep 5 t/m 8.

Medezeggenschapsraad

geen

Vriendelijke
groet, heel
fijne
zomervakantie gewenst!!!!!
Team ASV Daltonschool
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