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Dag juf Akke!... 
Morgen is de laatste werkdag van Akke Koornneef, onze 
conciërge maar ook onze overblijfjuf, EHBO-er, postbode en 
volgens sommige kinderen zelfs baas van de school…  

Akke is acht jaar werkzaam geweest bij ons op school maar ze 
is al veel langer verbonden aan de Nicolaas; al in 1994 zette 

Akke hier haar eerste stappen toen ze haar oudste zoon 
Matthijs als vierjarige kleuter naar school bracht. In de jaren 
daarna was Akke op allerlei manieren betrokken bij de school: 

als moeder van haar vier kinderen, als lid van de MR en de GMR, als 
overblijfcoördinator en sinds 2008 als conciërge van de school. Haar 

betrokkenheid bij het wel en wee van de kinderen, de ouders en haar collega’s 
zijn kenmerkend voor hoe ze haar werk deed; vol 

enthousiasme, niets willen missen en graag regelen. 
Ook haar afscheid van ons heeft Akke geprobeerd zelf 
te regisseren maar dat is haar niet gelukt: morgen 

zullen wij van haar laatste werkdag een verrassend 
en warm feestje maken zoals dat bij Akke past.  

Mocht u Akke de hand willen schudden, dan kan dat 
om 12.00 uur. Dit is een informeel moment, u bent 
van harte welkom om even binnen te lopen. 

Foto rechts: Akke tijdens de laatste personeelsdag van Het Sticht in maart 2016. 
Na de lezing van Joep van Deudekom greep ze haar kans om met hem op de foto 

te gaan!                                  

 

Verkeersveiligheid 
Eind augustus hebben we contact gezocht met de gemeente met het verzoek de 
IJskelderlaan af te sluiten tussen 15.10 en 15.25 uur om zo het ophalen van de 

kinderen niet te laten belemmeren door langsrijdende auto’s. Helaas blijkt dat 
juridisch niet mogelijk maar de gemeente wilde wel een keer langskomen om 

met eigen ogen de situatie te aanschouwen. 
Onlangs bracht de heer Ismaël Vaartjes, verkeerskundige bij de gemeente, een 
bezoek aan onze school om te observeren hoe de verkeerssituatie tijdens het 

ophaalmoment eruit ziet. Hij erkende de drukte maar gaf aan dat er ruimte 
genoeg is om binnen het hek te wachten. Een behoorlijk aantal ouders wacht 

midden op straat en dat is inderdaad niet echt nodig maar belemmert wel het 
overzicht. 

Voorlopig kan de gemeente weinig voor ons doen en moeten we zelf waakzaam 
zijn bij het ophalen van de kinderen. We rekenen hierbij op uw medewerking! 
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mailto:info@daltonnicolaas.net
http://www.daltonnicolaas.net/


- 2 - 

We hebben wel een aanvraag gedaan voor een tweetal vrolijk gekleurde zuilen 

die de herkenbaarheid van de schoolomgeving vergroten maar het is nog 
afwachten of de gemeente daar budget voor heeft. 

 

Muziek op school 
Onze school heeft voor de komende drie jaar subsidie ontvangen voor het 
verbeteren van het muziekonderwijs. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee. We 

zijn een samenwerkingsverband aangegaan met de Heuvelrug Muziekschool en 
met de Koninklijke Harmonie Doorn. Misschien heeft u er al iets van 
meegekregen, want de groepen 5 en 6 zijn al meerdere malen op bezoek 

geweest bij de harmonie en leren daar de beginselen van het bespelen van een 
muziekinstrument. Ook ín de school gebeurt  van alles. Ons nieuwe schoolkoor 

repeteert al een paar vrijdagen onder leiding van Saskia, muziekdocente van de 
muziekschool . Onder haar begeleiding en met behulp van onze nieuwe 
muziekmethode zijn ook de leerkrachten enthousiast met muziek bezig. Er zijn 

nieuwe instrumenten aangeschaft, die tijdens de muzieklessen volop gebruikt 
gaan worden. Verder zullen in de loop van het schooljaar blokfluitlessen verzorgd 

gaan worden voor de kinderen van groep 3 en 4.  
U gaat er zeker nog meer van horen en zien! 

 

Eigenaar gezocht! 
Al wekenlang staan er fietsen in onze fietsenstalling die van niemand lijken te 

zijn. We laten ze tot de herfstvakantie staan en hopen dat de eigenaar ze mee 
wil nemen. Daarna gaan we een andere bestemming voor de fietsen zoeken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

TERUGBLIK OP DE AFGELOPEN MAAND  

 

Een volle maand! 
In september staat er altijd veel op de kalender. Zo hadden we de zeer goed 

bezochte informatieavond en maakten veel ouders gebruik van de mogelijkheid 
voor een kennismakingsgesprek met de leerkrachten. 
Op dinsdag 6 september gingen we met een brede lach op de schoolfoto en 

gelukkig zijn de reacties overwegend positief.  
Op donderdag 15 september, de laatste écht warme dag, hadden de kinderen 

lekker vrij en boog het team zich over het vak muziek en de taalmethode Staal.  
Vooral het onderdeel muziek zorgde voor veel plezier en vooral zin om hier met 
de kinderen mee te starten! 
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Openingsfeest 
Ieder jaar weer is het Openingsfeest een hoogtepunt in het schooljaar en een 

superfijne start van het schooljaar. De organisatie heeft bergen werk verzet om 
er voor de kinderen en ouders weer een mooi feest van te maken en ook op het 

iets kleinere plein is dat weer fantastisch gelukt.  
De foto’s van het feest zijn te bekijken op onze site! Nu nog openbaar maar aan 
het afschermen van de foto’s wordt gewerkt.   

 

 

 

Schoolreisje 
Afgelopen dinsdag hebben alle kinderen genoten van een zonovergoten 

schoolreisje in Duinoord. Het was een mooi en overzichtelijk park waar de 
kinderen de hele dag actief bezig konden zijn. Er werd geklommen en 
geklauterd, gespeeld en ook het midgetgolfen was erg in trek. De kinderen van 

groep 6, 7 en 8 en ook veel van hun begeleiders klommen als geoefende 
klimmers in het klimbos waarin met touwen, kabels en houten platformen routes 

waren uitgezet door de bomen. Verder was er genoeg lekkers te eten. Het was 
leuk om te zien hoe de kinderen met elkaar omgingen en elkaar hielpen als dat 
nodig was. Kortom: een geslaagde dag! 

 

Ouderbijdrage 
Deze maand ontving u de factuur voor de ouderbijdrage. Veel ouders hebben 

inmiddels betaald maar mocht het u ontgaan zijn dan hierbij de reminder! 

 

Nieuws uit de groepen 

 
Groep 4 

Met het warme weer van de afgelopen weken hebben wij onze kans benut om 
lekker buiten te gymmen. We hebben allerlei leuke spelletjes gedaan en ook nog 
tijd gevonden om insectenhuisjes en egelverblijven te maken.  

Heerlijk zo'n warme nazomer! Maar binnen zitten we ook niet stil. We zijn 
begonnen met het oefenen van de tafels en dat gaat nog veel beter als we er een 

dansbeweging bij doen. 
 

Vorige week dinsdag hebben we een leuke muziekles gehad van muziekdocente 
Saskia. Ze had een heleboel instrumenten meegebracht voor bij het liedje: 'mijn 
fietsbel'. Steeds kwamen er nieuwe instrumenten bij die op het juiste moment 

bespeeld moesten worden. Op een gegeven moment hadden we zelfs een 



- 4 - 

dirigent nodig om alle muzikanten te begeleiden! Wat een ritmegevoel in deze 

groep! We hebben allemaal ontzettend genoten en kijken nu al uit naar de 
volgende les! 

 
Groep 6 
Wij gaan op dinsdagmiddag naar de Harmonie. We zijn de afgelopen weken bezig 
geweest met de hout- en koperblazers. Vanaf volgende week gaan we aan de 

slag met koper en slagwerk. 
 

 
 
 

 
 

 
 

Op vrijdag is Saskia langs geweest om een muziekles te geven uit onze nieuwe 

methode. De kinderen moesten machinegeluiden maken met bewegingen. Dit 
mochten ze in een groepje bedenken en daarna laten zien. 

 
Wat hebben we een leuk schoolreisje gehad. Wij mochten als eerste 

klimmen. Parcours 1 en 2 heeft iedereen gedaan en parcours 3 
hebben nog een aantal kinderen gedaan. Na het klimmen zijn we met 
elkaar wat gaan eten. Toen kon het spelen beginnen. De trampoline 

en het voetbalveld waren heel leuk.  
 

 
Rugby clinic                                                       
Vandaag hebben groep 6, 7 en 8 een rugby clinic gevolgd op de Keizerweide 

tegenover Huize Doorn. Deze clinic werd verzorgd door Joop IJsselstein van 
rugbyclub The Pink Panters uit Driebergen. 

Na de warming-up werd er in tweetallen gestoeid, geworsteld en 
leerden de kinderen hoe ze elkaar het beste konden tackelen. 

Daarnaast werd door trainer Joop het belang van sportiviteit en 
respect voor elkaar aangehaald. De clinic werd beëindigd met 
een spelletje Hollandse leeuwen waarin ze het tackelen in 

praktijk konden brengen. Volgende week krijgt deze clinic een 
vervolg en gaan we met echte rugbyballen aan de gang. 

 
Kinderpostzegels in groep 7 en 8  
De groepen 7 en 8 zijn gisteren gestart met de verkoop van kinderpostzegels. 

Kinderpostzegels maakt zich sterk voor kinderen die extra steun nodig hebben. 
Ze zetten zich in voor: 

 Kinderen die niet bij hun ouders kunnen opgroeien  
 Kinderen die niet naar school kunnen omdat ze moeten werken, en 

kinderen die moeite hebben om op school mee te komen  

 Kinderen die al vroeg heel nare dingen hebben 
meegemaakt  

Ze kunnen deze kinderen helpen mede dankzij de 
Kinderpostzegelactie. De Kinderpostzegelactie is uniek in de 
wereld. Door de actie leren Nederlandse schoolkinderen om 

iets over te hebben voor kinderen die het minder goed 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwimv5GS6rHPAhVHshQKHYzvDf4QjRwIBw&url=http://www.festipedia.nl/kinderpostzegels&psig=AFQjCNEkFr0Sk4jqv_ebkmNOPWbQdu-s9A&ust=1475144088635851
https://www.kinderpostzegels.nl/kinderpostzegelactie
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hebben. Het motto is dan ook: voor kinderen, door kinderen. Misschien zijn ze 

inmiddels ook al bij u aan de deur geweest! 

 
 

VOORUITBLIK OP DE KOMENDE MAAND 
 

Kinderboekenweek 2016 
Dit jaar is de Kinderboekenweek van woensdag 5 oktober t/m vrijdag 14 

oktober. Dit jaar willen we op woensdag 12 oktober een boekenverkoop op 
school houden. De bedoeling is dat de school oude boeken verkoopt. De 
opbrengst is bestemd voor nieuwe boeken voor de schoolbieb. Als u boeken heeft 

die uw kind(eren) niet meer lezen kunt u die op school inleveren bij Jacqueline 
(groep 1/2a), Paula (groep 4) of Cindy (groep 6). Zo hopen wij een groot en 

gevarieerd aanbod te kunnen verkopen. 
De verkoop start om 12.00 uur!! NOTEER HET IN UW AGENDA!! 
 

Tevens worden er woensdag 12 oktober mooie landkaarten verkocht. Het zijn 
grote landkaarten die we op school hebben gebruikt. Ze zijn nog in goede staat.  

 

Hieperdepiep HOERA! 
Van harte gefeliciteerd voor alle jarigen in oktober! 

1 Sanne  Groep 5 

2 Isabella  Groep 8 

3 Jurre  Groep 5 

3 Silas  Groep 1/2B 

5 Madelein  Groep 4 

5 Sara  Groep 4 

9 Hugo  Groep 3 

11 Ruben  Groep 5 

14 Mabel  Groep 1/2A 

18 Daniel  Groep 8 

22 Isabel  Groep 7 

23 Teije  Groep 7 

26 Benjamin  Groep 6 

 

Welkom op school 
Deze maand werden Tom, Isa, Sjoerd en Eefje vier jaar. Evimare werd een paar 
maanden geleden vier jaar en is sinds 1 september bij ons op school, op 

maandagochtend en donderdagochtend in groep 1/2b. We zijn blij dat jullie er 
zijn en wensen jullie allemaal heel veel plezier bij ons op school!  

 

De volgende NicsNieuws verschijnt op donderdag27 oktober. 

NicsNieuws niet per mail ontvangen? Op de website is onze nieuwsbrief 
ook te lezen. Aanmelden of wijzigingen doorgeven kan via 

info@daltonnicolaas.net. 

                      
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwik-fqj3LTPAhVGXBoKHVL6D64QjRwIBw&url=http://piratenklasvandevlinderdreef.blogspot.com/2014/09/pierke-piraat-klaspop-is-jarig-op.html&psig=AFQjCNE8j76TS_K_mHhVrzeHqMX9egrCCg&ust=1475243418184150
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Kinderboekenweek  
 

Voor altijd jong! : Kinderboekenweek 5-16 oktober   
Van 5 t/m 16 oktober is het feest bij de Bibliotheek Z-O-U-T! Dan is het 
Kinderboekenweek met dit jaar het thema Voor altijd Jong! Er zijn heel veel 
kinderboeken die over opa’s en oma’s gaan. Jullie kennen vast Opa en oma Pluis 

van Dick Bruna, Opa Joe uit Sjakie en de chocoladefabriek van Roald Dahl of de 
liefste oma van de wereld uit Jubelientje en haar liefste oma van Hans Hagen. In 

de Bibliotheek kun je al die boeken over opa’s en oma’s vinden. Er is ook veel te 
doen. Tip jouw favoriete boek, doe een spelletje van vroeger, en lees ‘bejaarde’ 
of juist ‘jonge boeken. Natuurlijk allemaal over opa’s en oma’s. Tot ziens in de 

Bibliotheek! 
 

Kinderboekenweekgeschenk*  
Oorlog en vriendschap heet het kinderboekenweekgeschenk van dit jaar. Het 
is geschreven door Dolf Verroen. Dolf Verroen schrijft al zestig jaar. Voor veel 

van zijn boeken heeft hij ook belangrijke prijzen in binnen- en buitenland 
gekregen. Oorlog en vriendschap is een prachtig verhaal over vriendschap in 

oorlogstijd. De illustraties zijn van Charlotte Dematons.  
Het verhaal gaat over 2 jongens, Joop en Kees. Het is oorlog en Joop ontdekt al 
snel dat weinig dingen voor altijd zijn. Sommige kinderen komen niet meer naar 

school. De meester geeft geen les meer, want Duitse soldaten hebben het 
schoolgebouw in beslag genomen. Zelfs thuis is alles anders. Met een 

onderduiker in huis moet je altijd op je hoede zijn. Als de winter komt, sluipt de 
honger Joops leven binnen. Gelukkig heeft hij Kees. Maar kan hun vriendschap 

wel bestaan in een tijd waarin goed en fout op scherp staan? 
 

*GRATIS in de boekwinkel bij besteding van € 10,- aan 

kinderboeken, van 5 t/m 16 oktober 2016 

Speciaal Kinderboekenweek-cadeautje van de bibliotheek :  Voor altijd 
Jong!  

Het cadeautje van de bibliotheek is  een prachtig tijdschrift dat geheel in het 
teken staat van het thema van de Kinderboekenweek Voor altijd jong! Over 
leuke, bijzondere en gekke opa’s en oma’s, over de Kerntitels van de 

Kinderboekenweek, gesprekken tussen grootouders en kleinkinderen, tips voor 
toffe activiteiten met hun opa en oma en de leukste wetenswaardigheden.( 

zolang de voorraad strekt !) 

Wat is er te doen?  
woensdag 5 oktober 14.00 uur in alle locaties en vervolgens de hele 

Kinderboekenweek lang 
Toppers getipt : “BoekHoek” maken in de bieb!   
Welk boek vind jij een topper en wil je tippen aan je vriend[in],  juf/meester , je 

opa/oma. Schrijf je tip op een boekhoek [liggen klaar in de bibliotheek] en schrijf 
er vooral op waarom iemand het boek moet lezen! Al jullie toppers mét jullie 

advies blijven worden tijdens de Kinderboekenweek in de bibliotheek 
‘geëxposeerd’, zodat iedereen jullie tips kunnen zien. 
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Bejaarde boeken?  

Welke kinderboeken lazen jouw opa of oma? Is dit boek nog steeds te leen in de 
bibliotheek. Ken je het boek? Zou je het ook willen lezen? Interview je opa of 

oma, en vraag hun naar hun mooiste kinderboek.  Schrijf de titel op of maak een 
tekening van het boek, en lever dit dan in bij jouw bibliotheek. Alle tekeningen 
en boektitels worden in een speciaal “boek” verzameld.  

Kom met je opa of oma naar de bieb, kijk of hun mooiste boeken er nog steeds 
zijn, en……vraag of zij daar misschien uit willen voorlezen op 12 oktober?  

 
Speuren in de bieb 
Pak het speurformulier en ga op zoek. Speurtochtformulieren zijn bij de balie van 

de bibliotheek verkrijgbaar. 
 

Opa of oma lid maken van de bieb? 
Tijdens de Kinderboekenweek kunnen opa en oma met korting lid worden, de 
eerste 3 maanden zijn dan gratis! Haal het speciale formulier op bij de balie! 

 
woensdag 12 oktober 14.00-16.00 uur 

Een middag vol voorlees- en speelplezier.  
Opa’s en oma’s lezen voor in de bieb 

Kom je ( klein-)kinderen voorlezen in de bieb! De voorleesstoel staat klaar. 
s.v.p. opgeven aan de balie van de bibliotheek 
Spelletjes van vroeger 

Kom een spelletje doen in de bieb, met opa of oma, een vriendje een 
vriendinnetje 

 
Voor meer informatie over de Kinderboekenweek en/of de Z-O-U-T 
activiteiten: www.rbzout.nl 

 

http://www.rbzout.nl/

