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Algemeen 
We waren al bijna gewend aan 2017 toen iedereen op 
maandag 9 januari weer op school kwam. Voor alle 
kinderen stond een nieuwjaarsborreltje klaar en 

daarmee hebben de kinderen en de juffen met elkaar 
geproost op een leerzaam en fijn nieuwjaar vol plezier 

en gezelligheid! 
Dat ‘borreltje’ voor de kinderen werd verzorgd door de 
Ouderraad, net als de voorbereiding van het 

Voorleesontbijt afgelopen woensdag in groep 1 t/m 4 
(u leest er verderop in deze NicsNieuws meer over). Daarnaast zijn onze hesjes 

niet zo stevig gebleken en heeft Kim (moeder van Jip en Wies) ervoor gezorgd 
dat ze nu zonder scheuren aan- en uitgetrokken kunnen worden. Pernille Poulsen 

(moeder van Ella) is druk met de Engelse boeken en Diederik van Huijstee 
(vader van Boet en Guus) oefent met de schakers voor het toernooi van 
volgende week zaterdag. Heleen Maas (moeder van Isabel, Milou en Dirk) 

organiseerde net als iedere woensdagochtend na een schoolvakantie weer de 
hoofdluiscontrole. Arjen Roelandse (vader van Sjoerd en Nienke) en Niko van der 

Post (vader van Joris en Katja) zijn iedere vrijdagmiddag in de weer met de 
kinderen met Wetenschap & Techniek… Ongetwijfeld is deze opsomming niet 
compleet en we willen ook niemand tekort doen. Onze waardering voor alle 

hulpouders op school is groot! Al die helpende handen en meedenkende hoofden 
maken onze eigen unieke Nicolaas. Het is heel fijn dat we ook dit jaar weer op 

uw hulp mogen rekenen! 

 

Aanmelden broertjes en zusjes 
Heeft uw kind een broertje of zusje onder de vier jaar en is hij/zij nog niet 
aangemeld bij ons op school? Vergeet u dan alstublieft niet om dit tijdig te doen; 

op die manier houden wij het overzicht. U kunt een mail sturen naar 
m.reurink@daltonnicolaas.net en dan stuurt Marjolein u een aanmeldings-

formulier toe. 

 

Ziekmelden of later op school 
Is uw kind ziek of moet u met uw kind naar de huisarts of tandarts? Het is fijn 

wanneer u dat telefonisch doorgeeft tussen 8.00 en 8.15 uur. Een mail wordt 
soms te laat gelezen. 
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Extra hulp op school 
Met ingang van volgende week faciliteren wij de mogelijkheid om extra hulp aan 

uw kind door een remedial teacher ‘van buiten’  op school te laten plaatsvinden. 
We hebben daarvoor afspraken gemaakt met Ilse van Gils die een RT-praktijk in 

Driebergen heeft (www.sapientis.nl). We bieden deze mogelijkheid aan ouders 
die extra zorg voor hun kind willen inkopen maar dat liever niet na schooltijd 
willen (vanwege sporten, speelafspraakjes, enz). Heeft u hier interesse in? Malou 

kan u er meer over vertellen dus stel gerust uw vragen: op dinsdag en woensdag 
staat zij niet voor de groep en kan ze u te woord staan. Via de mail mag ook: 

m.vernooij@daltonnicolaas.net. Overweegt u gebruik te maken van deze 
mogelijkheid? We hebben met Ilse afgesproken dat het eerste contact met haar 

pas plaatsvindt na advies van/overleg met de leerkracht: zij weet tenslotte het 
beste wat uw kind op onderwijskundig gebied nodig heeft en of de hulp van Ilse 
een goede oplossing zal zijn. 

 

Groenperk naast de ingang 
Naast het toegangshek aan de IJskelderlaan is een groenperkje dat omheind is 
door palen en ijzerdraad. Dit perk wordt onderhouden door onze overburen van 

nummer 3. Het is voor hen niet fijn om te zien dat er kinderen doorheen lopen of 
fietsen (half) in geparkeerd worden. Wij proberen de kinderen tijdens de pauzes 
uit het perk te houden en vragen u namens de overburen vriendelijk om het perk 

niet als parkeerplaats te gebruiken.  

 

TERUGBLIK OP DE AFGELOPEN MAAND  

 

Schaatsen 
Wat een heerlijke ochtend voor groep 5 t/m 8 vorige week woensdag; er werd 

heerlijk geschaatst op de ijsbaan van de Doornsche IJsclub! We hebben onze 
‘schoolmutsen’ weer van zolder gehaald en dat was een leuk gezicht, al die rond 

schaatsende rode pompoenen.  
Drie juffen wilden wel met mutsen op poseren voor de foto; Cindy was er op 
haar schaatsen vandoor dus die konden we even niet vinden…  
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De Nationale Voorleesdagen 
Afgelopen woensdagochtend begonnen de groepen 1 t/m 4 met een heerlijk 

voorleesontbijt. Met hulp van meerdere ouders werden de kinderen getrakteerd 
op een lekker ontbijtje en mochten ze wegdromen bij een spannend of leuk 

verhaal.  
De Nationale Voorleesdagen zijn van 25 januari t/m 4 februari. De bibliotheek 
organiseert gezellige voorleesactiviteiten en als u nu uw kind lid maakt van de 

bibliotheek (gratis) ontvangt hij of zij het vingerpoppetje van het walvisje uit het 
boek De Kleine Walvis cadeau. 

Voorlezen is enorm belangrijk! Kinderen die vroeg kennismaken met boeken 
blijken later taalvaardiger, lezen sneller en met meer plezier.  

 

Groep 1/2 
In de kerstvakantie zijn de lokalen van groep 1/2 geschilderd en het is een groot 
verschil! De lokalen zien er nu weer heerlijk fris uit en het lijkt zelfs wel wat 
groter nu alles zo mooi glad is. We zijn er erg blij mee. Het lokaal van groep 3 is 

het volgende lokaal dat een verfbeurt krijgt, daarna volgen nog groep 5 en groep 
8. 

 

Groep 4 
Groep 4 is net als de andere klassen druk met de cito toetsen. Dat is soms flink 
zwoegen. We moeten dan lang stil zitten en ons al die tijd goed concentreren. 

Dat is best lastig! Gelukkig hebben we daar wat op gevonden. Voordat de toets 
begint doen we even een reactiespelletje waarbij we op de grond, op de stoel en 
op de tafel moeten staan. Daarna zijn we helemaal klaar om aan de slag te gaan. 

 
Met de vreedzame school zijn we begonnen met het thema: wij hebben oor voor 

elkaar. We leren goed naar elkaar te luisteren en we proberen dingen die soms 
moeilijk 
zijn om te 

vertellen 
aan een 

ander, op 
een 
aardige 

manier 
over te 

brengen. 
We doen 
daarbij allemaal korte stukjes voor de klas met de gekleurde petjes. De kinderen 

van groep 4 kunnen u precies uitleggen wat die petjes betekenen.  
Verder hebben we ook een paar mooie winterknutsels gemaakt, poppenkast 

gespeeld om elkaar op te vrolijken. En tot slot zijn de juffen verrast met een 
prachtige tekening van ons! Hij is zo leuk dat we hem even delen. 
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VOORUITBLIK OP DE KOMENDE MAAND 
 

Maandviering 
Morgen treden de kinderen van groep 1/2a, 3, 5 en 7 op tijdens de maandviering 
in de kerk. We beginnen deze keer om 10.45 uur; een kwartier eerder dan 

gebruikelijk. 

 

Medezeggenschapsraad 
De komende twee maanden zal de Medezeggenschapsraad veel tijd en energie 

investeren in zowel het proces rond de huisvesting als ook de eerste 
besprekingen voor de groespindeling voor het schooljaar 2017-2018.  
Over de huisvesting is op dit moment niet veel meer te melden dan dat we in 

gesprek zijn met het bestuur en onderzoek doen naar verschillende 
toekomstperspectieven van de school. Zodra er meer te vertellen is, zult u 

geïnformeerd worden. 

 

Schaaktoernooi  
Op zaterdag 4 februari vindt bij ons op school het regionale schaaktoernooi 

plaats. Onze schakers zijn al druk aan het oefenen en hebben zelfs al les 
gekregen van iemand van de schaakvereniging. 
Omdat we het schaaktoernooi een warm hart toedragen, hebben we ons dit jaar 

aangeboden als locatie. Dat aanbod heeft de schaakvereniging met beide handen 
aangegrepen. Consequentie is wel dat er een ‘kraampje’ aanwezig is met koffie, 

thee, limonade en wat lekkers dat de aanwezige ouders en kinderen voor een 
klein (kostendekkend) bedrag kunnen kopen. 
Vindt u het leuk om zaterdag 4 februari van 13.00 tot 17.00 uur dit kraampje te 

bemannen? Een deel van de middag kan uiteraard ook; vele handen maken zoals 
bekend licht werk. U kunt zich melden bij Sandra, leerkracht groep 8.  

 

Hieperdepiep HOERA! 
Van harte gefeliciteerd voor alle jarigen in januari! 
1 Max (2011) Groep 1/2B 

3 Arent (2006) Groep 7 
4 Famke (2011) Groep 1/2A 
12 Floris (2007) Groep 6 

12 Nathan (2007) Groep 6 
13 Bas (2006) Groep 7 

15 Dirk (2011) Groep 1/2B 
15 Yara (2009) Groep 4 
16 Bram (2006) Groep 7 

19 Faber (2006) Groep 7 
20 Rosalie (2008) Groep 6 

21 Floris (2012) Groep 1/2B 
27 Yannick (2011) Groep 1/2A 
27 Jasmijn (2008) Groep 5 

28 Daniëlle (2006) Groep 7 
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Welkom op school 
Na de kerstvakantie zijn Marie-Noa en Philine in groep 3 begonnen en ze hebben 

hun plekje al helemaal gevonden! Helaas gaat Hugo uit groep 3 ons volgende 
week verlaten omdat hij gaat verhuizen naar Amersfoort. We gaan je missen 

Hugo, maar wensen je heel veel plezier in je nieuwe huis en op je nieuwe school. 
In groep 1/2 is Jay-Lynn begonnen. Alle drie de meisjes wensen we een heel 
fijne tijd bij ons op school! 

 
 

De volgende NicsNieuws verschijnt op donderdag 23 februari. 

 
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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