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Algemeen 
En zo zijn we ‘ineens’ aanbeland bij de laatste NicsNieuws van dit schooljaar! Net 
als ieder schooljaar constateren we dan weer dat de tijd voorbij gevlogen is… 
We hebben nog een aantal leuke activiteiten waar we naar uitkijken, voordat we 

volgende week vrijdag onze deuren voor zes weken sluiten. U leest er verderop 
meer over.  

 
Het duurt nog ruim een week voordat ze écht onze school verlaten. Dinsdag 
mogen we nog van ze genieten tijdens de musical Alles overboord en bij het 

afscheidsfeestje na afloop van de musical. Op woensdag om 10.15 uur ‘gooien’ 
we ze er definitief uit maar nu noemen we op deze plek alvast onze kanjers van 

groep 8 voor de allerlaatste keer: 
 

Anne  Jelte  Jitse  Lucas  Anna 
Tessa  Louk  Carmen  Felix  Floris 

Katie  Elena  Puck  Lise  Sarah 

Paulien  Maurits  Olivier  Amber  Veronique   
Nina  Lotte  Raaf  Tibbe  Victor 

 

Heel veel plezier op jullie nieuwe school, wij gaan jullie missen! 

 

Resultaten 
In april heeft groep 8 drie dagen lang 

de hersens gekraakt over de opgaven 
van de IEP eindtoets. Hoewel de 
uitslag van deze toets niet meer 

leidend is bij het schooladvies omdat 
dat al in februari is gegeven, is het wel 

fijn dat de kinderen de toets zo goed 
gemaakt hebben. Bij vele was het een 
bevestiging van hun schooladvies, bij 

sommige leerlingen is het schooladvies 
heroverwogen. Hiernaast ziet u de 

tabel met de schooladviezen van onze 
leerlingen van dit schooljaar. 
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Bericht van de ouderraad: bedankt voor weer een 

mooi jaar met leuke en gezellige activiteiten!  
Afgelopen jaar hebben we samen met talloze hulpouders en met ondersteuning 
van de juffen weer veel leuke en gezellige activiteiten voor de kinderen 
georganiseerd: allen ontzettend veel dank daarvoor! Fantastisch dat alle ouders 

zo betrokken zijn bij de school.  
 

Dank ook aan Marjolein en het team voor de fijne samenwerking afgelopen jaar. 
Super. En als slot dank aan Ellen Viergever, Ronald Taatgen  en Desiree 
Perin voor hun inzet en betrokkenheid bij de Ouderraad de afgelopen jaren. Na 

jaren van zeer actief lidmaatschap van de Ouderraad gaan zij komende maandag 
afscheid nemen van de Ouderraad. Voor hen in de plaats zijn Tako-Jan en  

Bert-Arjan dit jaar toegetreden. We zijn nog op zoek naar versterking; mocht je 
interesse hebben, stuur dan een mail aan carole.koch@gmail.com en/of maak je 
interesse kenbaar op het ’Hulpouderformulier' dat aan het begin van het nieuwe 

schooljaar wordt verstrekt. 
 

Samenstelling ouderraad: 
Voorzitter: Esther (moeder van Nynke groep 5 en Jesper groep 3) 
Penningmeester: Tako-Jan (vader van Feline groep 3 en Thijs groep 6) 

Secretaris: Carole (moeder van Felix groep 8, Marilène groep 4, Quirijn groep 2) 
Erna (moeder van Karlijn groep 1, Femke groep 1)  

Heike (moeder van Ishan groep 3) 
Jolanda (moeder van Linne groep 5 en Thijmen groep 3) 
Bert-Arjan (vader van Max groep 1) 

 
Voor nu: allen een prettige vakantie toegewenst en sowieso tot het 

Openingsfeest van 11 september!  
 

Vooraankondiging: Openingsfeest 11 september 

Op zondag 11 september vanaf 10.30 uur vieren wij de start van het schooljaar 

met ons jaarlijkse Openingsfeest! De 
organisatiecommissie is met de voorbereidingen 

begonnen en het belooft weer een spektakel te 
worden dat niemand mag missen. Verderop in 

deze NicsNieuws leest u meer over het 
Openingsfeest en na de vakantie volgt er via de 
NicsNieuws meer informatie.  

Noteer dus vast in de agenda: zondag 11 
september vanaf 10:30 uur voor alle ouders en 

alle kinderen (ook broers / zussen die nog niet of 
niet meer op onze school zitten). We hebben er 
al zin in! 

 

Van de Leerlingenraad (maar ook van het team)  
Sinds een aantal weken wachten (groot-)ouders en oppassen niet meer voor het 
lokaal van groep 5 op de kinderen maar bij het hek aan de IJskelderlaan. Toch 

gaat ook dat nog niet helemaal vlekkeloos en dan gaat het vooral om het 
parkeren; sommige ouders parkeren nog steeds in de berm van de IJskelderlaan. 
En dat niet alleen: de opritten van onze (over-)buren worden ook nogal eens als 
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parkeerplaats gebruikt! Dat vinden wij echt heel vervelend want onze buren 

hoeven geen overlast van ons te hebben en we hechten erg aan een goede 
verstandhouding met hen. 

Wij vragen u dus nogmaals vriendelijk: werkt u mee aan een verkeersveilige 
schoolomgeving? Het helpt heel erg wanneer u uw auto parkeert op de 
parkeerplaats. De Leerlingenraad zou de IJskelderlaan het liefst als een autovrije 

zone zien! 

 

TERUGBLIK OP DE AFGELOPEN MAAND  
 

Avondvierdaagse 
Met nog redelijk weer (alleen de laatste avond begon wat regenachtig) hebben 
we een fijne Avondvierdaagse met mooie wandelingen gehad. Wat zag dat er 

prachtig uit, al die kinderen in hun oranje shirts! 
Voor volgend jaar vinden we het wel heel fijn als de kinderen niet zoveel snoep 
meenemen (liefst natuurlijk helemaal niet) want de Ouderraad zorgt prima voor 

ons tijdens de pauzemomenten. 
Hartelijk dank aan de begeleiders van de avonden en aan de ouders die bij de 

catering hebben geholpen!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 2 is er helemaal klaar voor! 
Zo aan het eind van het schooljaar beginnen de kinderen in groep 2 goed te 

beseffen dat hun kleutertijd er toch echt bijna op zit. Na de zomervakantie 
mogen ze naar groep 3! 

Wat ga je daar dan allemaal doen? Op die vraag wisten de kinderen wel wat 
antwoorden te verzinnen: 

- In groep 3 ga je leren lezen, leren schrijven, leren rekenen, in schriftjes 

werken en echte boeken lezen.  

- In groep 3 is een strengere juf, denken ze (valt wel mee hoor ) en kun je 

minder buiten spelen. Je mag dan wel weer op het grote plein lekker 
voetballen. 

Dinsdagmiddag was het zover, juf Malou en juf Rosanne kwamen de kinderen 

ophalen. Daar hebben ze een eerst kennismakingsmomentje in groep 3 gehad. 
Allemaal blije koppies kwamen weer terug. Ze zijn er helemaal klaar voor! 
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Groep 3 naar de 

Jumbo 
Groep 3 heeft gisteren een 
bezoek gebracht aan de Jumbo 
in Doorn. Daar gingen ze in 

groepjes de winkel door. Zo 
werd er fruit en groente 

geproefd, vakken gevuld en 
geholpen achter de kassa. Ook 
hebben de kinderen eierkoeken 

gebakken en kregen ze een 
rondleiding door de winkel. Van 

tevoren was er in de klas al aandacht besteed aan het thema supermarkt en 
daardoor herkenden de kinderen veel. Het was heel leuk en de kinderen hebben 
veel geleerd.  
 

Schoolkamp groep 8 
Op woensdag 22 juni was het eindelijk zover, groep 8 ging op kamp! Na dagen 

van minder goed weer boften wij enorm! We vertrokken in groepjes per fiets met 
prachtig weer daarbij en uitgezwaaid door alle kinderen van de school. Onze 
eerste grote tussenstop was in Woudenberg, hier hebben we ons vermaakt in de 

kano’s  op het water. We vervolgden de fietstocht richting Austerlitz. Bij de 
Pyramide kregen we eerste uitleg waarom deze gebouwd is, daarna beklommen 

we de Pyramide. We sloten de middag daar af met een uurtje speelplezier in de 
speeltuin. Tegen vijf uur kwamen we moe, maar voldaan aan in Stayokay Soest. 
Die avond hadden we ook een leuk avond programma, in de late avond speelden 

we nog een smokkelspel in het bos. Op dinsdag verkenden we de prachtige 
Soesterduinen.  De zon brak inmiddels goed door, we sprongen weer op de fiets 

richting Bosbad Amersfoort. We hadden hier een heerlijke middag! ’s Avonds 
verzorgen de leerlingen zelf hun “’Bonte avond’ met toneel, spel en zelfgemaakte 
traktaties. 

Vrijdag was het alweer tijd om naar huis te gaan, maar niet gelijk. Na het ontbijt 
bezochten we het Paardenkamp in Soest en onze afsluiting was echt een 

verrassing. Stagiaire Céline had geregeld dat we in restaurant Bergzicht (hier 
werkt zij) nog konden smullen van een pannenkoek! Genoeg energie opgedaan 

om de slotklim nog te volbrengen in Maarn. Tegen half twee werden wij weer 
enthousiast onthaald door ouders en alle leerlingen van de bovenbouw! 
Wij kijken terug op een heel leuk en gezellig kamp!     
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VOORUITBLIK OP DE KOMENDE MAAND 
 

Maandviering 
Morgen is de maandviering en gaan we kijken naar de optredens van groep 1/2b, 
4, 6 en 8. We doen dit binnen; vanuit praktische overwegingen (het podium 

staat dan alvast klaar voor de musical van groep 8) maar ook omdat de 
weersverwachtingen niet zo goed zijn. Het zal wat krap zijn maar het moet 

lukken. 

 

Frietjesdag: maandag geen lunch mee! 
Aanstaande maandag is weer onze traditionele Frietjesdag! Alle kinderen mogen 
die dag gratis overblijven en krijgen tussen de middag frietjes met knakworst 

(glutenvrij), limonade en een ijsje toe.  
 

Eindfeest 
Op vrijdag 8 juli vieren wij het begin van de zomervakantie: om 11.00 uur 
glijden de kinderen van groep 2 hun klas uit en vanaf 11.15 uur genieten we 

allemaal van een lekker ijsje. We vinden het heel leuk als de kinderen van   
groep 8 hier voor terug naar school komen! Ook hopen we zoveel mogelijk 
ouders te zien om met elkaar het begin van de zomervakantie in te luiden. 

Om 12.00 uur sluiten we de deuren (symbolisch) om van een welverdiende 
vakantie te gaan genieten! 
 

Hieperdepiep HOERA! 
Van harte gefeliciteerd voor alle zomer-jarigen! 
In juli zijn dat:                                 En in augustus: 

1 Flynn  Groep 1/2B 

1 Simon  Groep 7 

2 Nina  Groep 8 

3 Meike  Groep 6 

6 Linne  Groep 5 

8 Carmen Groep 8 

9 Lucas  Groep 8 

9 Thierry  Groep 1/2A 

10 Nanna  Groep 5 

10 Jelle  Groep 1/2B 

10 Boris  Groep 1/2A 

11 Rosalie  Groep 3 

13 Gijs  Groep 6 

13 Eduard  Groep 6 

13 Philippe Groep 6 

29 Floris  Groep 8 

29 Berend  Groep 4 

31 Pien  Groep 3 

 
 

 
 

1 Patrick Groep 7 

3 Anna  Groep 1/2B 

3 Joost Groep 1/2B 

5 Nynke Groep 5 

5 Julia  Groep 1/2B 

5 Linde  Groep 3 

5 Janna  Groep 1/2B 

6 Fréderique  Groep 5 

11 Sophie  Groep 5 

14 Thijs  Groep 6 

15 Viggo Groep 1/2A 

16 Victor  Groep 8 

17 Teun  Groep 3 

19 Julia  Groep 4 

20 Rens Groep 7 

21 Meike Groep 7 

23 Ruben Groep 4 

23 Julia  Groep 6 

24 Belen  Groep 5 

25 Jiske  Groep 5 

27 Sebas  Groep 5 

27 
Mats 

Schiphorst 
Groep 6 

30 Raaf van Will Groep 8 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwikktKn-s_NAhUIBMAKHUxAAy4QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.knups.nl%2Fwist_je_dat%2F271%2Fer_op_zijn_minst_9_miljoen_mensen_jarig_zijn_op_dezelfde_dag_als_jij.html&psig=AFQjCNE9PBiNRWcE5oDioO40EHQReFsHAQ&ust=1467383133621279
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Fijne vakantie en tot maandag 22 augustus! 

 

 
 

 
 

De volgende NicsNieuws verschijnt op donderdag 25 augustus. 

 
NicsNieuws niet per mail ontvangen? Op de website is onze nieuwsbrief 

ook te lezen. Aanmelden of wijzigingen doorgeven kan via 
info@daltonnicolaas.net. 

 
 
 

Daltonschool Nicolaas Doorn                                                       @DaltonNicolaas 
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Aan alle kinderen van Daltonschool Nicolaas, hun ouders/verzorgers en leerkrachten, 
 
Heerlijk, bijna vakantie! Zes weken niets doen! Toch zijn we al een beetje bezig met het nieuwe 
schooljaar en vragen we je alvast de volgende datum in de agenda te zetten: 
 

Zondag 11 september 2016 
geven we het startsein voor het nieuwe 

schooljaar met het Openingsfeest, met dit jaar 

als thema:  

Samen 

 
 

 
 

Het Openingsfeest is een feest voor de kinderen en zeker ook een ontzettend leuke manier om kennis 
te maken met (nieuwe) ouders.  
 
Programma openingsfeest Samen: 

● 10:30 Start van het feest op school met het openingswoord van Marjolein. 
● 11:15  Open podium 
● 12:00 Start workshops  
● 13.30 Afsluiting feest 

 
Welke nieuwe (en oude) dingen kun je verwachten: 

● De enige echte Nicolaas-taartenbakwedstrijd 
● Wegens succes herhaald: Open podium (opgave is mogelijk na de vakantie, informatie 

volgt) 
● Diverse workshops 
● Muziek 
● Een scala aan hapjes en drankjes 

 
Oproep aan alle ouders en verzorgers 

● Hulpouders: wil je helpen bij de op- en afbouw, tijdens het feest (bv schminken, koffie 
schenken e.d.)? Meld je aan door te mailen naar: erna_dewit@hotmail.com of vul in op het 

antwoordstrookje! Zonder jullie hulp kan het feest niet doorgaan! 
 
Antwoordstrook 
Meld je aan met bijgaande antwoordstrook, dan weten we ongeveer op hoeveel mensen we mogen 
rekenen. Lever deze s.v.p. voor de vakantie in bij de leerkracht van jouw kind(eren). 
 
Tot zondag 11 september! 
De feestcommissie: Erna de Wit, Bert-Arjan Millenaar, Ronald Taatgen, Jannemiek van der Heijden, 
Joost Nicasie, Jean-Paul Haenen, Ingrid Koek, Tako-Jan Holwerda, Desirée Perin, Viola Hogeboom, 

Heike Gaasbeek 
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Antwoordstrookje 

Openingsfeest 11 september 2016 

Daltonschool Nicolaas 
 

 
 

                                                                                                   
 

 
Wij zijn er graag bij op zondag 11 september!  
 
Naam leerling(en): ____________________________________________________________________ 

 
Aantal ouders: ________________________ Aantal kinderen ______________________________  
 
Ja, ik ____________________________ bak graag een taart. De taart doet wel / niet mee aan de  

taartenbakwedstrijd: 

 
Naam taart: ______________________ (deze mag ook in de week voor het feest worden doorgegeven). 
 
Ja, ik ____________________________ help graag tijdens het openingsfeest bij een activiteit. 
 
Ja, ik ____________________________ help graag tijdens het openingsfeest met de catering. 
 
Ja, ik ____________________________ help graag met de opbouw van het feest vrijdagavond. 
 
Ja, ik ____________________________ help graag met de opbouw van het feest op zondagochtend. 
 
Ja, ik ____________________________ help graag bij het opruimen (direct na het feest). 
 
Ja, ik heb nog iets wat ik jullie graag via deze weg wil meedelen namelijk: 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
Indien er een “Ja” is ingevuld, dan graag je e-mailadres en telefoonnummer zodat wij je kunnen 

informeren:  
 
Mijn e-mailadres is: _______________________________ Telefoonnummer: _____________________ 
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Dringend gezocht voor het nieuwe schooljaar:  
Overblijfkrachten 

Overblijven op school kan alleen dankzij de inzet van overblijfkrachten. 
Helaas nemen we afscheid van een aantal overblijfkrachten om verschillende redenen (andere baan, 
kind van school). We zijn daarom dringend op zoek naar ouders die ons team willen versterken! Het 
liefst op structurele basis, bijvoorbeeld 1x per week, maar 1x per 2 weken kan ook.   
Voor het overblijven ontvang je een belastingvrije vergoeding, mogen je eigen kinderen gratis 
overblijven en heb je kinderen onder de 4 jaar, dan mogen die ook gewoon komen. En: je hoeft niet 
meer heen en weer om thuis even snel te lunchen.  
Heb je belangstelling, informeer dan even bij Margit Boltong of bij een van de huidige 
overblijfkrachten. Email: eat@12link.nl Telefoon: 06-28640867 / 0343-411366.  
 
Ter herinnering: 

 Denkt u er aan om voor het begin van het nieuwe schooljaar op te geven op welke dagen uw 
kind overblijft? Dat kan via www.overblijvenmetedith.nl 
Op basis van het aantal opgegeven kinderen kunnen wij bepalen hoeveel overblijfkrachten er 
moeten zijn. Te weinig overblijfkrachten betekent dat er te weinig toezicht is, dus het is 
belangrijk voor ons om te weten hoeveel kinderen we kunnen verwachten.  

 

 Geef uw kind een lunch en drinken mee. De overblijfkracht ziet erop toe dat er minimaal 1 
boterham wordt gegeten en dat er wordt gedronken. Heeft uw kind onvoldoende gegeten of 
gedronken? Meld het dan aub!  

 Doe a.u.b. geen snoep in de lunchtrommel. We begrijpen dat u uw kind af en toe iets lekkers 
wilt geven, maar het is niet leuk voor andere kinderen.  

 Is uw kind nieuw op school? Soms zien we dan een enorme hoeveelheid eten in de trommel. 
De ervaring leert dat jonge kinderen in het begin niet zo veel eten. Ze zijn onder de indruk 
van de nieuwe situatie en zijn daar drukker mee dan met hun eten. Geef liever iets minder 
mee in het begin, zodat ze ruim de tijd hebben om het op te krijgen en ook nog tijd over 
houden om buiten te spelen.  

 
Overblijven met edith?  
Voor wie niet weet hoe het zit: het overblijven op de Nicolaasschool wordt sinds afgelopen 
schooljaar georganiseerd door Margit Boltong (1-2-link), samen met een aantal overblijfkrachten 
waarvan de meesten ook ouder zijn van een of meerdere kinderen op onze school. Voor de 
administratie wordt gebruik gemaakt van het  administratiesysteem “overblijven met Edith”. We 
betalen per kind per overblijfdag voor het gebruik van dit systeem, vandaar dat een overblijfdag wel 
gefactureerd wordt als uw kind wel aangemeld, maar niet aanwezig was. Meld uw kind daarom af als 
uw kind onverhoopt (bijv. wegens ziekte) niet overblijft. Dat kan op de overblijfdag via het systeem 
www.overblijvenmetedith.nl tot 11.00 uur. 
 
Het eerste jaar waarin we zelf het overblijven hebben georganiseerd is bijna voorbij en we vinden het 
erg leuk dat er zo veel kinderen zijn die het leuk vinden om over te blijven.  
Voor komend schooljaar blijft het tarief per overblijfbeurt hetzelfde, nl. €  2,15. 
Hebt u vragen of opmerkingen dan kunt u daarvoor terecht bij Margit Boltong.  
 
0343-411366   |   06-28640867   |   eat@12link.nl  
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