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Algemeen 
Vandaag was er geen gewoon kind in de school 
te vinden! Wel een bruid, spiderman, prinsessen, 
clowns, monsters, skeletten en allerlei 

sportievelingen als hockeymeisjes en 
voetbaljongens. Er liep zelfs een pot pindakaas 

door de school! Deze prachtige verschijningen 
traden op en keken naar de playbackshows; 
eerst voor groep 1 t/m 4 en daarna voor groep  

5 t/m 8, en dat onder toeziend oog van veel 
enthousiaste ouders en grootouders. 

De eerste prijs bij de onderbouw ging naar Madelein en Tove uit groep 4, de 
aanmoedigingsprijs was voor groep 2. De eerste prijs bij de bovenbouw ging 

naar Boet en Daniël uit groep 8, de aanmoedigingsprijs was voor de meiden uit 
groep 6. We hebben een heerlijk carnavalsfeest gevierd vandaag, mede dankzij 
de hulp van lady Mirjam, boerin Saskia en varkentje Jolanda die voor de 

limonade en popcorn hebben gezorgd! En natuurlijk onze juryleden Sebina, 
Esther, Heleen en Margit! 

 

Personeel 
Helaas ontkwamen ook wij de afgelopen periode niet aan een aantal zieke 
leerkrachten. In groep 1/2b valt Peter den Boer via de invalpool in voor Nicole; 
fijn voor de kinderen dat er een vast gezicht is en een meester, dat is ook weer 

eens iets anders! Ook na de vakantie blijft Peter nog werken op maandag en 
dinsdag, op woensdag gaat Nicole weer zelf voor de groep. 

Heel fijn was de inzet van een aantal collega’s die hun dagen ruilden en/of extra 
werkten: Koosje, Rosanne, Cindy, Esmeralda en Sandra hebben er daardoor voor 
gezorgd dat er geen groep verdeeld of naar huis gestuurd hoefde te worden!  

 

Foto’s op de website 
We zijn heel blij dat het dan eindelijk gelukt is om foto’s op onze website te 
plaatsen en gezien de reacties zijn veel ouders er ook blij mee!  

U heeft via de mail de gebruikersnaam en het wachtwoord ontvangen. We hopen 
vanaf nu met enige regelmaat nieuwe foto’s op de site te zetten. 

Er zijn vandaag in ieder geval weer veel foto’s gemaakt; zodra ze op de site 
staan, laten we u dat weten! 

 

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
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Van de Leerlingenraad 
Wij willen jullie mededelen dat we de fruitdag op woensdag weer willen 

oppakken, voor de gezondheid van de kinderen. Om het wat spannender te 
maken, organiseren wij een wedstrijd: de groep die als eerste met alle kinderen 

fruit mee heeft op woensdag, is de winnaar. Met natuurlijk een leuk prijsje voor 
de hele klas! De wedstrijd gaat tussen groep 4 t/m 8 maar ook na de wedstrijd 
nemen de kinderen natuurlijk fruit mee. En het hoeft natuurlijk niet alleen op 

woensdag: hoe vaker fruit, hoe beter! 
Groetjes van de Leerlingenraad. 

 

Het enge trappetje 
Iedereen zal meteen begrijpen over welk trappetje het gaat: die tussen de 
parkeerplaats en het plein aan de kant van de kerk. Binnenkort zal er een 

trappetje gemaakt worden met treden waar ook kinderen en mensen met een 
grotere schoenmaat dan maat 24 gewoon vanaf kunnen lopen zonder bijna te 
vallen! 

 

TERUGBLIK OP DE AFGELOPEN MAAND  

 

Schoolzwemmen 
Het afgelopen half jaar hebben de kinderen van groep 3 en 4 elke 
donderdagmiddag zwemles gehad. Lessen vol leerzame oefeningen en veel 

zwemplezier. De kinderen werden ingedeeld naar zwemniveau en kregen 
verschillende zwemslagen aangeboden. Ook werd er geoefend met duiken, 

koprol in het water, door het gat en ook het watertrappelen kwam aan bod. De 
lessen bestonden uit een combinatie van baantjes zwemmen en oefeningen in 
spelvormen. Het is goed om te zien hoeveel er geleerd is in de afgelopen 

maanden. Een aantal kinderen heeft zelfs een nieuw diploma gehaald!  
Begin deze maand was de laatste zwemles, toen speelde vooral het plezier een 

grote rol! 

 

Schaaktoernooi 
Op zaterdag 4 februari organiseerde de 

schaakvereniging bij ons op school het regionale 
schoolschaaktoernooi voor basisscholen van de 
Utrechtse Heuvelrug.  

Helaas vielen we niet in de prijzen maar we 
hebben het een heel gezellige middag gevonden 

en hopen dat de 
schaakvereniging ons 
volgend jaar weer 

weet te vinden!   
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VOORUITBLIK OP DE KOMENDE MAAND 
 

Rapporten en tien minutengesprekken 
Op woensdag 22 maart krijgen de kinderen van groep 3 t/m 8 hun rapport mee 
en op maandag 27 maart zijn de tien minutengesprekken naar aanleiding van 

het rapport. Ook de ouders van groep 1/2 kunnen gebruik maken van de 
mogelijkheid een gesprekje met de leerkrachten te hebben. 

 

Maar eerst: vakantie! 
We wensen iedereen – of het nu in de sneeuw, in de zon of in de Hollandse regen 
is – een fijne vakantie en tot maandag 6 maart! 

 

Hieperdepiep HOERA! 
De verjaardagskalender in de NicsNieuws van januari klopte niet dus hierbij de 
jarige kinderen van januari én februari. Van harte gefeliciteerd voor al onze 

jarigen! 

JANUARI    

5 Marijn (2008) Groep 5 

6 Heidi (2008) Groep 5 

7 Norah (2008) Groep 5 

7 Eline (2010) Groep 3 

22 Kyra (2007) Groep 6 

22 Lara (2009) Groep 4 

24 Julia (2006) Groep 8 

28 Kiki (2010) Groep 1/2A 

30 Isabelle (2005) Groep 8 

31 Isa (2007) Groep 6 

FEBRUARI    

1 Max (2011) Groep 1/2B 

3 Arent (2006) Groep 7 

4 Famke (2011) Groep 1/2A 

6 Ruan (2013) Groep 1/2B 

9 Olivier (2013) Groep 1/2B 

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 
Ruan en Olivier zijn vier jaar geworden en inmiddels al lekker begonnen bij ons 

op school. Thom (groep 4), Famke (groep 1/2a) en Sinne (groep 1/2a) zijn na de 
kerstvakantie begonnen. We wensen jullie allemaal heel veel plezier in jullie 

groep en een fijne schooltijd bij ons! 

 

Spangas op TV 
Spangas is een jeugdserie van de KRO-NCRV voor kinderen van 8 tot 12 jaar. 

Vaak kijken kinderen die jonger zijn al mee met broertjes en zusjes. 
Spangas speelt zich af op een middelbare school, het Spangalis College. De 
verhaallijnen die verteld worden gaan over dingen als leren omgaan met sociale 

media, verliefd worden, je anders voelen, discriminatie, wanneer is iets liegen 
om bestwil, wanneer gaat het hieraan voorbij, kinderen die een echtscheiding 

meemaken, kinderen die ziek worden. Het programma is goed te volgen voor 
jonge en oudere kijkers, omdat er een onderbouw en bovenbouw klas wordt 
gevolgd. De verhalen worden zo speels mogelijk verteld met humor, zonder 

afbreuk te doen aan emotie of wat kinderen zouden kunnen leren door het in dit 
programma te zien. 

Toen ik in 2013 hoorde dat mijn dochtertje de diagnose Angelman syndroom 
kreeg, wilde ik iets doen en realiseerde ik me dat ik als regisseur bij dit 
programma met ongeveer 300.000 kijkers per avond veel mensen kan bereiken. 

Vooral kinderen tussen de 8 en 14 jaar, de mensen van de toekomst. Wat nu als 
zij zouden leren in Spangas wat het Angelman syndroom is, en hoe het voelt om 

niet ‘gewoon’ te kunnen praten? En wat er allemaal WEL mogelijk is! Toen wij de 
diagnose hoorden, was het voor ons allemaal onbekend.  
In juli 2016 waren de opnames van deze afleveringen. Evimare heeft het 

buurmeisje gespeeld dat mee gaat naar het Spangalis College. Ze heeft het erg 
naar haar zin gehad en de acteurs waren allemaal heel lief voor haar. Met veel 

plezier en humor hebben we scenes gemaakt om luchtig en duidelijk uit te 
leggen wat het Angelman syndroom is en waarom Evimare een PODD boek mee 
naar school heeft. Voor wie het interessant en leuk vindt om deze uitzendingen 

te zien: ze worden van 7 t/m 17 maart uitgezonden op NPO3 om 19.00 uur. 
 

Mannin de Wildt 
Moeder van Evimare uit groep 1/2b 

 
 

Bericht van de SKDD 
Doe mee bij Kinderopvang SKDD: judo clinic met 
een topjudoka! 
Binnenkort start SKDD weer met judo clinics voor 

alle kinderen vanaf 5 jaar, ook als je geen gebruik 
maakt van BSO. Meer informatie en 

aanmelden? Klik op deze 
link  https://www.skdd.nl/speciale-
activiteiten/judo-clinic-doorn) 

 
 

 
 

https://www.skdd.nl/speciale-activiteiten/judo-clinic-doorn
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https://www.skdd.nl/
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De volgende NicsNieuws verschijnt op donderdag 30 maart. 

 
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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