Nieuwsbrief
oktober 2017
Beste ouders,
In elke groep wordt hard gewerkt aan het thema: ”Jij, ik, wij…samen Dalton
Kindcentrum”. Zo wordt de basis gelegd voor een leerzaam jaar waarin we volop
samenwerken. We kijken terug op een prachtig Jaarfeest. Dankjewel OV.
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Staking
Op donderdag 5 oktober is het zover: het Primair Onderwijs voert actie! Vrijwel alle
basisscholen in het land zijn gesloten, net als alle scholen van Opspoor. Ook de AkkerDijk
is die dag gesloten. Wij staken voor:
Eerlijker salaris
Minder werkdruk
Wegwerken lerarentekort

Opening Kindcentrum
Op 20 oktober wordt het nieuwe Dalton Kindcentrum geopend.
Dit wordt natuurlijk een feestelijke dag. We zoeken ouderhulp voor
onder schooltijd om o.a. activiteiten voor de kinderen te
begeleiden. Er hangen lijsten in de hallen waar u zich op kunt
geven.

Even voorstellen
Hallo!
Mijn naam is Kelsey van Dijk. Ik zit in mijn laatste jaar van de
opleiding leerkracht basisonderwijs en zal iedere week op donderdag
en vrijdag te zien zijn in de Reiger. Voor vragen kunt u altijd bij mij
terecht!
Taalcafé
Na de herfstvakantie gaan we starten met het Taalcafé
Wat kun je doen:

 Nederlands oefenen
 Uitleg krijgen over de nieuwsbrief van school
 Hulp bij formulieren invullen
 Uitleg ouderportaal app
 Tips om te lezen met je kind
Waar: Je kunt ons vinden in de kantine van de opvang
Wanneer: elke dinsdagochtend van 08.30-10.00 uur
We zien je graag na de vakantie op 31 oktober voor de
opening!
Groeten, Danielle Schrumpf
NL plein

Buitenschoolse opvang , 1e verd.

Certificaat
We zijn een dynamische school met dynamische
leerlingen en een dynamisch team. We zijn druk bezig
om de zogenaamde 21th century skills te implementeren
in ons onderwijs. Onderwijs is constant in beweging,
zoals ook de wereld constant verandert. We werken
daarbij samen met andere scholen, ouders, instituten,
specialisten, etc. Fijn dat we daarvoor erkenning krijgen
in de vorm van dit certificaat mbt de implementatie van
NPDL 
Naschools aanbod
Wat zijn we trots op alle activiteiten die na schooltijd plaatsvinden!
 Maandag: kunstclub groep 7 en 8 van 14.15 tot 15.30 uur. De cursus wordt gegeven
door juf Sasja in de hal van Zichthof 9;
 Dinsdag: de toneelclub voor groep 5 en 6 van 14.15 tot 15.30 uur. De cursus wordt
gegeven door juf Marianne in de gymzaal van de kleuters;
 Donderdag: de sportclub van 14.30 tot 15.30 uur. De cursus wordt gegeven door
meester Tijmen in de gymzaal van de kleuters;
 Vrijdag: de kunstclub van groep 2 t/m 4 van 14.15 tot 15.30 uur. De cursus wordt
gegeven door juf Carolien in het lokaal van de Tureluur.
Na de herfstvakantie start Natasja van Hees van dansschool NVH-er ook weer met een 6weekse danscursus op drie verschillende middagen, voor drie verschillende
leeftijdsgroepen. Binnenkort krijgt u hierover meer informatie.
Personeel
Het lerarentekort laat zich voelen, omdat er geen vrijwel geen invallers beschikbaar zijn.
Wanneer een collega ziek is, of een cursusdag heeft, zijn we genoodzaakt om dat intern
op te lossen. Gelukkig hebben we flexibele collega’s en komen collega’s extra werken of
verdelen we kinderen. In het uiterste geval kunnen we niets anders doen dan de kinderen
vrij te geven.
Juf Bianca is langzaam aan het herstellen. Zij zal op haar werkdagen een deel van de dag
aanwezig zijn in de Tureluur. We zijn blij dat juf Monique zo vaak kan komen invallen. We
wensen juf Bianca, juf Arianne en juf Susan, die momenteel geveld zijn door de griep,
beterschap toe.

AGENDA
Deze periode
Woensdag 4 oktober
Donderdag 5 oktober
Vrijdag 20 oktober
Ma 23 - vr 27 oktober
Maandag 30 oktober
Dinsdag 31 oktober
Dinsdag 7 november
Woensdag 8 november
Donderdag 9 november

Oudergesprekken
Schoolreisje groepen 5, 6 en 7
School is dicht vanwege de staking
Opening Dalton Kindcentrum
Herfstvakantie
Studiedag team; alle leerlingen zijn vrij
Hoofdluiscontrole
NIO en PMTK in de groepen 8
Inloopochtend 8.30-9.00 uur
Drempelonderzoek in de groepen 8

