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Algemeen 
De laatste dagen voor de kerstvakantie zijn gezellig en sfeervol in de klas. 
Natuurlijk wordt er nog hard gewerkt maar regelmatig klinken er ook kerstliedjes 
en kinderstemmen uit de lokalen en wordt er geoefend voor de kerstviering van 

donderdagavond. Onze muziekdocente Saskia is twee keer geweest om met alle 
kinderen te oefenen, de liedjes voor de viering maar ook andere kerstliedjes.  

Heel blij waren we met de vele hulp bij het versieren van de school, zo vlak na 
het vertrek van de Sint. Het is erg gezellig op school komen iedere ochtend met 
al die lichtjes en de digibord-openhaarden in de klas. 

En zo komt het Kerstfeest op school langzaam maar zeker dichterbij. Donderdag 
om 17.00 uur verwachten we de kinderen op school voor het kerstdiner en zijn 

de ouders van harte welkom voor de kerstborrel bij de kerk. Rond 18.15 uur 
wandelen de leerkrachten met de kinderen naar de kerk voor de viering, die om 

18.30 uur begint. Na afloop van de kerstviering gaan de kinderen met hun 
ouders mee naar huis. 
Vrijdagochtend is er school van 8.30 tot 12.00 uur en dan begint de 

kerstvakantie!  

 

Personeel 
Onze onderwijsassistente Julie Simonse is deze week weer aan het werk gegaan, 

haar zwangerschapsverlof zit erop. Julie is er op maandag t/m donderdag en 
geeft extra hulp aan groepjes kinderen maar ook ondersteuning in de klassen. 
We zijn blij dat ze er weer is!   

 

TERUGBLIK OP DE AFGELOPEN MAAND  

 

Sinterklaas op school 
Op maandag 5 december stonden we vol verwachting klaar op het kerkplein en 
wat was het spannend; van welke kant zou de Sint komen? We hebben uit volle 

borst gezongen en zelfs geroepen en gelukkig werd het wachten beloond. De 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=ZDWKlESkQPzr-M&tbnid=8eewmBxPbeIx0M:&ved=0CAUQjRw&url=http://skitteljacht.hofstraweb.nl/pluck/?file=methoden/vreedzame-school&ei=NcPDU8H6EcOqO-X3gLAO&bvm=bv.70810081,d.bGE&psig=AFQjCNG3LMavshhacOlofwAU2_u5cXzzQQ&ust=1405424755694728
mailto:info@daltonnicolaas.net
http://www.daltonnicolaas.net/


- 2 - 

kinderen hebben genoten van de Sint die op een motor met 

zijspan het plein op kwam rijden!  
De Sint en zijn Pieten hebben alle klassen een bezoek gebracht. 

Daar hebben zij de kinderen verwend met lekkers en een zak vol 
pakjes. Aan het einde van de ochtend lieten de Sint en de Pieten 
een school vol tevreden kinderen en juffen achter; ze hadden 

natuurlijk nog veel bezoeken af te leggen. 
  

 

De Harmonie blikt terug op het muziekproject  
Dit seizoen hebben we een mooi en bijzonder muziekproject gedaan met de 
kinderen van groep 5 en 6. De Nicolaas en de Koninklijke Harmonie uit Doorn 

werkten samen in dit muziekproject dat liep vanaf eind augustus tot eind 
december 2016. Docenten van de Harmonie hebben de lessen gegeven en 
hebben zo de kinderen kennis laten maken met de verschillende blaas- en 

slagwerkinstrumenten. Dit keer niet in de vorm van een workshop maar in 
wekelijkse groepslessen, zodat de kinderen ook echt konden ervaren hoe het is 

om een instrument te bespelen. 
Direct na de zomervakantie zijn we begonnen met de aftrap. We gaven twee 
grote klassikale lessen wat de introductie was op de lessen die zouden volgen. 

Toen al was er veel enthousiasme bij de kinderen te merken. Hierna zijn de 
kinderen in drie groepen verdeeld en zo kregen ze les op houtblaasinstrumenten, 

koperblaasinstrumenten en slagwerk. 
Bij het hout kregen ze les op blokfluit, dwarsfluit, klarinet en saxofoon.  
Bij het koper kwam de trompet, de bariton en de trombone aan bod.  

Bij het slagwerk hebben we gewerkt met verschillende trommels en ritmes. 
In deze lessen hebben de kinderen op alle instrumenten gespeeld. Het ene 

instrument ging makkelijker dan het andere en zo leerden ze ook ervaren welk 
instrument ze het mooist en het leukst vonden. Zo kreeg iedereen zijn/haar 
voorkeur. 

Nadat iedereen op alle instrumenten les had gehad, mochten de kinderen voor 
de laatste vier lessen een instrument kiezen waar ze uiteindelijk de presentatie 

op wilden doen.  
We hebben de hele klas in de laatste lessen echt samen laten spelen. Zo 
ontstonden er twee echte orkesten; een groep 5 en een groep 6 orkest. 

Hiervoor hadden we een speciaal repertoire uitgekozen. We speelden We Will 
Rock you, Strange noice Festival en The Eye of the Tiger. 

 
Leuk om te zien was dat alle kinderen al na een paar lessen de stukken ritmisch 

goed konden  meespelen. Een flink aantal was zelfs ook al in staat de noten van 
de stukken echt mee te spelen. Het  is echt een super prestatie van de kinderen 
dat ze dit in zo’n korte tijd al kunnen. Complimenten! 

 
Wij (Martijn en Casper) hebben de afgelopen maanden met heel veel plezier en 

enthousiasme met de kinderen gewerkt. Wij hebben het als een heel mooi en 
bijzonder project ervaren.  Wij vonden het erg leuk om met de kinderen te 
werken en hopelijk zijn er veel kinderen enthousiast geworden om muziek te 

blijven maken. 
 

Martijn de Lange en Casper Dik 
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Engels lezen met Groep 7 
Vanaf begin november is groep 7 de uitdaging aangegaan om tijdens het 

leeshalfuurtje Engelse boeken te gaan lezen. Vier dagen per week worden steeds 
twee kinderen geholpen met het hardop Engels lezen door vrijwilligers (ouders). 

De Engelse boeken worden beschikbaar gesteld door de ‘Little English Town 
Library Utrechtse Heuvelrug’. 
Het doel van dit initiatief is om de kinderen van groep 7 met hun Engelse 

uitspraak en woordenschat te helpen en ook om hen te stimuleren om Engelse 
boeken te lezen. Tot nu toe hebben de kinderen verhaaltjes gelezen, geoefend 

met hun woordenschat in ‘Where’s Wally’ en ze hebben aan hun uitspraak 
gewerkt met Dr Suess boekjes zoals ‘Cat in a Hat’. De deelnemende kinderen 

zullen met Kerst een ‘Little English Library Reading Passport’ mee naar huis 
nemen, waarin terug te vinden is wat ze allemaal gelezen hebben. 
 

Heeft u een halfuurtje per week (of om de week) tijd om de kinderen tussen 8.30 
en 9.00 uur op dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag te helpen? Wellicht 

spreekt u veel Engels op uw werk? U hoeft geen vloeiend Engels te spreken, 
voldoende vertrouwen dat u de kinderen kunt helpen is genoeg. Er hangt een 
inschrijfformulier bij groep 7. Uw hulp is van harte welkom! 

 
Wilt u helpen met het uitbreiden van ons materiaal (in de vorm van boeken, 

tijdschriften of kranten)? Als u iets heeft dat geschikt zou kunnen zijn, neemt u 
dan alstublieft contact op met Pernille Poulsen (moeder van Ella, groep 5) via 
englishtownlibrary@gmail.com. 

 

Hieperdepiep HOERA! 
En ook in 2017 zijn ze allemaal weer jarig; hier alvast de jarigen van januari! 
Alvast van harte gefeliciteerd allemaal! 

5 Marijn Groep 5 

6 Heidi  Groep 5 

7 Norah  Groep 5 

7 Eline  Groep 3 

22 Kyra  Groep 6 

22 Lara  Groep 4 

24 Julia  Groep 8 

28 Kiki  Groep 1/2A 

30 Isabelle  Groep 8 

31 Isa  Groep 6 
 

 

  

Welkom op school 
Deze maand zijn Mirte, Claire en Ties (bijna) vier jaar geworden. Gezellig dat 

jullie er zijn, we wensen jullie heel veel plezier bij ons op school! 
 
 

 

De volgende NicsNieuws verschijnt op donderdag 26 januari. 
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Wij wensen iedereen  

prettige kerstdagen  

 

 

 

 

en een  

gezond en gelukkig 2017! 

 

  
 

   

   

   

   

   

   

   

   

 


