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Nieuwsbrief
Van november 2019
nummer 11

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Belangrijke data
5 december: Sinterklaasfeest
19 december: Kerst
20 december: Alle kinderen 12.00u vrij

Welkom op onze school
Stella Yeung, Emma
Hoogendoorn, Duuk
Wolfsen en Duuk van ‘t
Oever

Daltontaakjes

Binnen het
Daltononderwijs leren we kinderen, naast de
lessen, ook verantwoordelijk te zijn voor
verschillende andere taken. Taakjes, zoals het na
schooltijd vegen en opruimen van het lokaal. Zo
leren ze samenwerken en verantwoordelijkheid.
Ook leren kinderen beter om te gaan met de
materialen en ze netjes terug te leggen, zodat
aan het einde van de dag niet zoveel hoeft te
worden opgeruimd. Wie welk klusje doet wordt
weergegeven op het takenbord. Dit betekent dat
jullie kind soms iets later buiten komt (ca.
14.30u).

ALV 26 november
Afgelopen dinsdag werd de ALV (Algemene
ledenvergadering) gehouden. Op deze avond is
de begroting vastgesteld en een flink deel van de
avond was gereserveerd om het reilen en zeilen
rondom de school te bespreken. Het was een
interessante avond, waarop ouders ook terecht
konden met hun vragen. Een echte aanrader voor
iedereen die meer over de school wil weten!

Absentiemelding in Social Schools
Wanneer een kind niet op school komt en het
absent gemeld wordt, door “overige” aan te
klikken, willen jullie dan een mail naar de
leerkracht sturen waarom hij/zij afwezig is?
Helaas kan dat niet direct in het systeem
geregistreerd worden.

Versieravonden
De Sint versieravond was weer druk bezocht en
wat ziet de school er prachtig uit!!!!!! Ouders,
heel erg bedankt!

Lege batterijen
Bedankje met koffie
Wij willen alle ouders ontzettend bedanken voor
de support i.v.m. de staking. Om dit duidelijk te
maken, was er donderdag 7 november een koffie
moment, waarop team, mr en bestuur koffie
schonken voor de ouders. Voor ons, als team was
het een echte opsteker te merken dat iedereen
zo achter ons stond. Nogmaals bedankt!

In ons magazijn staat een lege batterijen
verzameldoos. Mochten jullie lege batterijen
hebben, dan kunnen die bij ons ingeleverd
worden. Met het geld dat dit gaat opleveren
zullen we een goed doel sponsoren.
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Fietszitje gevonden
Er is een bruin fietszitje gevonden, is deze van
een van jullie? Ophalen kan op school. Het staat
in het kantoor van Andrea.

Kinderraad

een groot succes en er wordt al veel gebruik
van gemaakt. Ga snel en makkelijk in gesprek
via: chatfunctie GGD.

Personeel
geen nieuws.

geen nieuws.

Algemeen uit de groepen
Groep 4 Basketbalclinic

GGD
De vorige keer heb ik geschreven over het
aanbod van het Wijkteam Amersfoort.
Deze maand zoom ik in op de
werkzaamheden op school van de
jeugdverpleegkundige en schoolarts van de
GGD.
De GGD is vast welbekend vanwege de
schoolonderzoeken op school in groep 2 en
groep 7. Maar ook tussendoor kan de
schoolarts een kind onderzoeken als er
zorgen zijn in de ontwikkeling.
De jeugdverpleegkundige is meer op de
achtergrond aanwezig in contacten met de
scholen. Zij kan de school adviseren bij
bijvoorbeeld een besmettelijke ziekte op
school of het gebruik van een leskisten van
de GGD rondom gezondheidsthema’s. Ook
kan ik met haar sparren als wij zorgen op
school signaleren.
Verder kan de verpleegkundige ook ouders
ondersteunen met opvoedadviezen. Denk
bijvoorbeeld aan zindelijkheid, hardnekkige
luizen, slecht slapen of eten, bijten of slaan
etc.
Ouders kunnen met de schoolarts of
jeugdverpleegkundige een afspraak maken
via het algemene nummer van de GGD
Utrecht 033-4600046 of via deze link. Ook
kan ik voor ouders het eerste contact leggen.
Tegenwoordig is het ook mogelijk om
anoniem met de GGD te chatten! Dit blijkt

We begonnen met stuiteren. Toen gingen we
paasen. 1= eerste positie 2= tweede positie 3= de
derde positie en de laatste. 1 borstpaas. 2.
stuiterpaas. 3. hoofdpaas. Toen gingen we
dribbelen, wedstrijdje. Eerst dribbelen toen in de
mand gooien. Toen basketbaltikkertje de
basketballen pakken. De basketballen af. Ik,
Theresa ging nooit af ik vond het superleuk, zo
leuk dat ik op basketballen wil.
Theresa.

Groep 8/ Wolkenblazers
Afgelopen vrijdag hebben de maatjes groepen
Wolkenblazers en groep 8 geknutseld over
Sinterklaas. Wat zijn ze lief bezig!

Medezeggenschapsraad
geen nieuws.

Vriendelijke groet,
Team ASV Daltonschool!
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