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Algemeen 
Het kan u bij het binnengaan 
van de school niet zijn ontgaan 
dat wij helemaal in 

Sinterklaassferen zijn. Vooral 
de jongste kinderen zijn er vol 

van dat we op 5 december 
hoog bezoek verwachten! Tot 
die tijd zijn de kinderen twee 

keer verrast met pepernoten op 
hun tafel en krijgen ze nog een 

klein cadeautje in hun schoen. 
In de groepen staan de 

handvaardigheidlessen ook in 
het teken van Sint en Piet. 
Hiernaast ziet u de 

kunstwerken van groep 5; zij 
hebben van een wijnfles een Sint of Piet gemaakt. Wat een creativiteit! 

 

Maandviering 
Morgen is er weer een maandviering, dit keer om 11.00 uur in de kerk en dan 
treden de groepen 1/2b, 4, 6 en 8 op. Zou het thema Sint dan ook centraal 

staan?.... Er is in ieder geval hard geoefend de afgelopen week! 

 

Personeel 
In de laatste week voor de kerstvakantie zal Julie haar werkzaamheden weer 

gaan oppakken, haar zwangerschapsverlof zit er dan op. Vorige week was ze 
even op school met haar prachtige kleine Mila die veel indruk maakte op de 

kinderen hier. Julie gaat zich bezig houden met extra hulp in de groepen waar 
dat nodig is; Malou en Marjolein brengen dat in beeld naar aanleiding van de 
groepsbesprekingen die begin november met de leerkrachten hebben 

plaatsgevonden.  
Rosanne blijft op maandag de extra hulp (RT) bieden aan groepjes kinderen, 

bijvoorbeeld voor onderdelen van spelling of rekenen. 
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TERUGBLIK OP DE AFGELOPEN MAAND  

 

Rapporten en tienminutengesprekken 
Vorige week hebben de kinderen van groep 3 t/m 8 hun eerste rapport van dit 
schooljaar mee naar huis gekregen. Het is fijn om te horen hoe trots de meeste 
kinderen waren! Deze week hebben we de tienminutengesprekken gevoerd en 

zijn bijna alle ouders weer op de hoogte van de vorderingen van hun kind(eren). 
In groep 8 hebben Sandra, Koosje en Marjolein met de kinderen en hun ouders 

het voorlopig schooladvies besproken. Dit zijn mooie gesprekken waarin Sandra 
en Koosje niet alleen een voorlopig schooladvies geven maar ook met de 
kinderen praten over hun wensen en mogelijkheden. In februari volgt het 

definitieve schooladvies en in maart de aanmelding bij de school voor voortgezet 
onderwijs. 

 

Groep 1/2b naar Sesamstraat! 
Wij waren een dagje op bezoek in de leukste straat 

van Nederland: Sesamstraat! 
Heel stoer hebben alle kinderen van groep 1/2b 

gefigureerd bij de nieuwste voorleesopnamen voor 
dit programma in de studio in Hilversum. 
Evimares moeder is regisseur bij de NTR en wij zijn 

blij dat wij deze bijzondere dag door haar mee 
mochten maken!  

Aart en Frank van Sesamstraat zaten klaar om 
steeds een groepje kinderen voor te lezen. Dit was 
van tevoren soms best spannend maar als de kinderen eenmaal op hun plekje 

zaten ging het allemaal vanzelf! Voor ze het wisten was het alweer klaar en 
mochten ze op de toeter het verhaaltje uitblazen.  

We hebben onze ogen uitgekeken tijdens de rondleiding in de studio. We zagen 
de kamers van Pino, Tommie en Ieniemienie. Op televisie ziet dat er toch een 
beetje anders uit. De kamer van Pino is heel groot en hoog maar dat is Pino zelf 

natuurlijk ook. 
In de ruimte naast de studio konden we meekijken met de opnames. Maar de 

meeste kinderen vermaakten zich de hele ochtend wel met alle kleurplaten en 
stickers en boekjes die er klaarlagen. 

Als we in de buurt van de opnamestudio waren moesten we heel stil zijn. Dat is 
best wel eens lastig maar toch ging ook dat helemaal goed.  
De bus die ons vervoerde was er overigens één voor echte VIPs: de FC Utrecht 

spelersbus. En echte VIPs voelden we ons ook aan het eind van de dag: met een 
tas vol met aandenkens aan Sesamstraat en een brief met alle handtekeningen 

van alle Sesamstraatacteurs zijn we moe maar vol verhalen weer teruggereden 
naar Doorn. 
 

Vanaf half januari zijn "onze" kinderen in de afleveringen van Sesamstraat op de 
televisie te zien. We zijn heel benieuwd! 
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Groep 3 en 4 
Dinsdag 22 november hadden de kinderen van groep 3 en 4 een 

gezellig sinterklaasmiddag. Zij hebben pepernoten gebakken en 
een bakje voor de pepernoten geknutseld. Er stonden 

sinterklaasliedjes op wat zorgde voor een fijne sfeer in de klas! 
Aan het eind van de middag hebben wij ook nog een stukje van 
de film ´Het paard van Sinterklaas´ gekeken. Om alles voor 

elkaar te krijgen hadden wij hulp van Boet uit groep 8, zijn 
zus Lena en een vriendinnetje van Lena. Zij zorgden ervoor dat 

de pepernoten bij juf Koosje gebakken konden worden. Zonder 
hen was het niet gelukt, bedankt! 

 

Groep 4 
Het is lastig kiezen waar we over willen 
vertellen in de Nicsnieuws. Groep 4 heeft weer 
zoveel leuke dingen gedaan de afgelopen 

weken! We zijn druk aan het oefenen voor de 
maandviering maar dat houden we nog even 

geheim. 
Dinsdagmiddag hebben we samen met groep 3 
pepernoten gebakken. Dat was erg gezellig met 

zijn allen. We hebben er ook nog bakjes bij 
geknutseld waar we ze in mee konden nemen. 

Sommige kinderen vonden ze echter zo lekker dat de bakjes leeg zijn 
aangekomen thuis!  
 

Enkele weken geleden hebben we een getallenlijn gemaakt in 
de klas. Er waren meerdere kinderen die dat misten in de klas 

en dus ontstond het idee er zelf een te maken. Wat was het 
leuk om te zien hoe goed de kinderen konden samenwerken! 
De een schreef de tientallen, een groepje de reeksen tussen 

de tientallen, een volgend groepje plakte alles op en weer een 
ander hing de boel op de juiste plek op. Dit alles werd 

gecoördineerd door een leerling die goed leiding kan geven. 
Prachtig om naar te kijken als juf! En het resultaat is te 

bewonderen in de klas! 
 
Sinds een paar weken logeert Erik Eekhoorn bij ons. We hebben hem een eigen 

holletje gegeven en eten voor hem gezocht. Toen mochten we met Erik naar de 
Boswerf om meer te leren over eten, de slaapplekken en de dieren in het bos. In 

groepjes gingen we allemaal opdrachten doen en hebben we veel geleerd. Wij 
weten nu welke bladeren bij welke boom hoort. We hebben gezien hoe een 

eekhoornhol eruitziet en wij kennen nu 

de geur van lavendel, een ui en 
citroengras. We hebben blindemannetje 

gespeeld en natuurlijk mochten we ook 
nog even spelen op het klimrek! 
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Groep 6 
Concert Harmonie 

Vorige week vrijdag 
mochten we met groep 

5, 6 en 7 het concert van 
de Harmonie bijwonen in 
de Martinuskerk. Het 

thema van de uitvoering 
was ‘Helden’. We hebben 

verschillende soorten muziek gehoord van James Bond tot Spongebob. De 
kinderen mochten raden als welke held de dirigent zou opkomen voor het 

slotnummer en het werd… Spongebob! 
 
De vraag van de week 

Elke week krijgen de kinderen op donderdag een Vraag van de 
week. De hele klas mocht meedoen en inmiddels zijn er nog 

10 kinderen over. De kinderen hebben vragen moeten 
beantwoorden als: hoe lang is juf Marjolein? Wat is de naam 
van de vogel op deze foto?  

Ook wordt er regelmatig een onbekende groente- of fruitsoort 
meegenomen waarvan de kinderen moeten opzoeken hoe 

deze soort heet. Vorige week moesten de kinderen ‘blind’ 
kokosmelk proeven. We zijn benieuwd wie het goed hadden! 

 

Groep 8 
Vanaf de 2e schoolweek hebben de kinderen van groep 8 elke dinsdagochtend 

EHBO-les gekregen. Dit zijn zeer praktijkgerichte lessen waarin de kinderen de 
basisbeginselen van EHBO leren. Ze houden zich bezig met allerlei soorten 

verbanden aanleggen, de stabiele zijligging, een les reanimatie enzovoort. Ook 
hebben we een ‘ongevallenles’ gedaan, waarbij de kinderen in een rollenspel 
laten zien of ze kunnen handelen bij een ongeval op straat. De kinderen spelen 

het zelf en deden dat fantastisch. Deze lessen worden verzorgd door Carmen met 
altijd 3 hulpouders. Heel fijn dat zij altijd zo goed helpen. De cursus werd 

afgesloten met een theorie-examen en drie dagen erna een praktijkexamen. 
Iedereen slaagde!! De kinderen genoten van de lessen en de succesvolle 

afsluiting!! 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

In groep 8 zijn de voorbereidingen voor de overstap naar het voortgezet 

onderwijs in volle gang. Op maandag 15 november bezochten we met de hele 
klas het Revius Lyceum in Doorn. De leerlingen maakten kennis met deze school 

en bezochten allemaal een aantal korte lesjes. Er waren die middag groep 8 
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klassen vanuit de omgeving aanwezig; zo maakten ze niet alleen kennis met de 

school, maar ontmoetten we ook veel kinderen uit omliggende dorpen. Vandaag 
bezochten we met de klas de scholengemeenschap in Maarsbergen. Dit was een 

stuk verder fietsen! De open lesdag was minstens zo leuk en leerzaam. Vandaag 
was het allemaal wat praktischer, er werd o.a. gebakken en geknutseld.  
De leerlingen konden ook al op een avond de zogenaamde scholenmarkt 

bezoeken in Schoonoord Doorn. Diverse V.O. scholen presenteerden zich die 
avond bij een soort marktkraampje. 

In het nieuwe kalenderjaar organiseren de V.O. scholen hun open dagen waar 
ouders en leerlingen welkom zijn. Kortom, spannende tijden in groep 8!  

 

VOORUITBLIK OP DE KOMENDE MAAND 
 

Sinterklaas op school 
We gaan er vanuit dat de Sint en zijn Pieten ons op maandag 5 december weer 
met een bezoekje zullen vereren. Wij zullen hen in ieder geval met enthousiasme 

ontvangen! We verzamelen traditiegetrouw om 8.20 uur op de parkeerplaats bij 
de kerk, in afwachting van wat komen gaat… Bent u er dan ook gezellig bij?  

Na de aankomst van de Sint en zijn gevolg gaan we met de kinderen van groep 1 
t/m 5 naar de speelzaal om eens even bij te praten met de Sint en zijn Pieten. 
Daarna zullen zijn hun ronde langs alle klassen maken waar de kinderen hen 

zullen verrassen met optredens en wie weet wat nog meer. 
De kinderen zijn deze dag om 14.00 uur uit. Denkt u eraan om een lunch mee te 

geven? Voor een hapje in de ochtendpauze wordt gezorgd. 
Op dinsdag 6 december mogen de kinderen een uurtje uitslapen en starten we 
de les om 9.30 uur. De schooldeuren gaan net als anders om 8.20 uur open dus 

u kunt uw kind ook op de gewone tijd naar school laten gaan. 

 

Kerstfeest 
Vlak nadat de stoomboot weer naar Spanje is vertrokken, verschijnt de 

kersteditie van onze NicsNieuws met daarin alle informatie over het kerstfeest op 
school. We verklappen nu dus nog even niets! 

 

Hieperdepiep HOERA! 
Wat een feestmaand voor de jarigen in december! Alvast van harte gefeliciteerd 
allemaal! 

4 Manou  Groep 6 

9 Daniël  Groep 6 

13 Anne  Groep 4 

21 Sim  Groep 8 

21 Mijntje  Groep 8 

23 Karlijn  Groep 3 

25 Hugo  Groep 5 

29 Stella  Groep 3 

29 Jesper  Groep 4 

29 Leanne  Groep 3 

29 Bram  Groep 4 
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Welkom op school 
Deze maand werden er vier jongens vier jaar! Julien en Johnny zijn in groep 1/2a 

begonnen en Justin en Jip in groep 1/2b. Gezellig dat jullie er zijn, we wensen 
jullie allemaal heel veel plezier bij ons op school!  

 
 
 

De volgende NicsNieuws verschijnt op dinsdag 20 december. 

 
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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