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Beste ouders,verzorgers,
September is een mooie maand geweest met veel Daltongerichte activiteiten en meer inzet op de
kanjertrainingen. Het schoolreisje naar Duinoord was een enorm succes. Een uitspraak van één van
de leerlingen “het leukste schoolreisje ooit “, geeft weer hoe er genoten is. De vrijheid die de
kinderen kregen, de keuze om zelf de activiteiten te kiezen en met wie, het elkaar helpen waar dat
nodig was en nog veel meer, maakten dit schoolreisje tot een echt Daltonreisje. We kwamen terug
met een bus vol blije gezichten.
De eerste brand- en ontruimingsoefening is geweest. Samen met de kinderopvang Kaka hebben we
binnen 1 minuut en 34 seconden het gehele gebouw ontruimd.
Op de eerste klassenouderbijeenkomst hebben we nieuwe klassenouders begroet, de AVG
doorgesproken en een afspraak gemaakt wanneer er weer een lekkere lunch verzorgd gaat worden.
Er is een nieuwe leerlingenraad gevormd met leerlingen uit groep 6,7 en 8. Zij gaan dit jaar met
elkaar de ideeën van de kinderen op school bespreken en voorstellen maken om de school mooier,
leuker en beter te maken.
Op 27 september zijn Irma van Eeken en Paulien Burgering naar een Daltontraining geweest. Het
onderwerp was : hoe leiden we kinderen op tot fearless human being. Interessant om met elkaar van
gedachten te wisselen over wat we kinderen willen meegeven in onze Daltonschool. Op vrijdag 28
september hadden we een studiedag met het gehele team waarbij de kanjertraining centraal stond.
Een opfrisdag met leuke oefeningen , goede teambuilding en nieuwe lesideeën.
Afgelopen maandag zijn de open kanjerlessen gestart. Waardevol voor u als ouder zo blijkt om kennis
te maken met de kanjertraining en te ervaren hoe wij kinderen leren om met elkaar om te gaan.
Woensdag is de kinderboekenweek gestart waarover verderop in de nieuwsbrief meer informatie
volgt. Een mooie opbrengst in de eerste vijf weken van het schooljaar.
Met vriendelijke groeten
Paulien Burgering

Ouderklankbordgroep
De ouderklankbordgroep is een klein groepje met ouders die goed luisteren naar andere ouders en
wat ze horen delen met de directie. De directie spart met deze ouders . Deels geven de ouders
adviezen en deels laten ze ook weten wat er speelt bij andere ouders. Het is fijn om met elkaar van
gedachten te wisselen. Daarnaast kan er voorkomen worden dat kleine voorvallen een groot
probleem worden.
Kids actief
De eerste weken van kids actief zitten er op. De kinderen uit groep 6,7 en 8 hebben meegedacht in
het beter vormgeven van de activiteiten. Ook de leerlingenraad heeft meegedacht. Zo is er

tussendoor een wisselvak gekomen, waar de kinderen zelf kunnen kiezen wat ze gaan doen en
hebben de leerkrachten van kids actief hun spelen aangepast op verzoek van de kinderen.
Luizenvrij
Door ieders inzet, maar vooral die van u als ouder is de school nu weer luizenvrij.
Veilg parkeren
Bij deze wil ik u als ouder verzoeken om nooit, ook niet met regen uw auto te parkeren voor de gele
streep. Ook het stilstaan midden op de weg , of het parkeren van uw auto op de stoep op de hoek
van de straat levert een onveilige situatie op. Bij deze is het dringende verzoek aan u als ouder om
uw auto te parkeren op de parkeerplaats van de hockeyvelden. Sinds de stoep aangelegd is, is het
veilig om met uw kind vanaf de parkeerplaats te lopen naar school. Samen met het team van de
Twister en de buurtbewoners willen wij een veilige situatie creeëren voor uw kinderen. Dit kan alléén
als u allemaal meewerkt en een voorbeeld bent voor de kinderen van de school.
Met de politie is overlegd om meer maatregelen te nemen die de veiligheid rondom de school
kunnen vergroten, maar u als ouders bent de belangrijkste factor in het bieden van die veiligheid.
Wilt u meewerken aan een veilige verkeerssituatie rondom de school, houdt u dan aan de
verkeersregels en parkeer uw auto op de parkeerplaats van de hockeyvelden.
Kinderboekenweek
Op woensdag 3 oktober is de kinderboekenweek geopend. Met een dansje, een spannende
boekenkist en een boekenweekgedicht is de kinderboekenweek met het thema vriendschap gestart.
Kinderen gaan de komende weken verhalen schrijven, boeken maken, maar vooral ook elkaar tips
geven over spannende, humoristische, leuke, interessante , informatieve boeken.
Een bezoek aan de bibliotheek of de boekenwinkel is in deze tijd zeker de moeite waard. Bent u nog
geen lid? Vraag dan een lidmaatschap aan. De bibliotheek is voor kinderen gratis.
Wilt u voorlezen aan de klas waar uw kind deel van uitmaakt, laat dit weten aan de leerkracht van uw
kind. Kinderen vinden het heel spannend als een volwassene komt voorlezen.
Op donderdag 11 oktober sluiten we de kinderboekenweek af met een boekenmarkt en een
inloopmoment voor u als ouder. U bent van harte welkom om tussen 3 en 4 uur binnen te lopen.
Voor de boekenmarkt hebben twee betrokken ouders de schoolbibliotheek uitgezocht. Boeken die
verouderd zijn maar nog leuk om te lezen worden verkocht. Ook zijn er kinderen die samen met hun
ouders hun boekenkast van thuis hebben bekeken en boeken ter beschikking hebben gesteld voor de
verkoop . Met de opbrengst van de boekenmarkt kopen we weer nieuwe boeken voor de
schoolbibliotheek. Ik wens iedereen veel boekenpret!!!!
Nieuwe kinderen
Groep 1/ 2 a Demy, Fem en Ibrahim
Groep 1/ 2 B Jayden, Jelle, Tess, Elena, Jill, Lola en Levi
Agenda oktober/november
1 oktober
start open kanjerlessen – u kunt zich inschrijven bij de leerkracht
3 oktober
start kinderboekenweek
8 oktober
start pré adviesgesprekken groep 8
15 oktober
MR/OGR
22 tm 26 oktober
Herfstvakantie
29 oktober
Studiedag alle leerlingen zijn vrij
30 oktober
luizencontrole
1 november
informatieavond groep 8
4 november
zilveren turfloop
8 en 13 november
eerste oudergesprekken over het welbevinden van uw kind
26 november
studiedag – alle leerlingen zijn vrij

