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Algemeen 

Het voorjaar is nu echt begonnen! De zon schijnt, de temperatuur stijgt en de 
kinderen spelen eindelijk lekker ‘met zonder jas’ buiten. Binnen wordt er her en 
der opgeruimd en schoongemaakt, en zo kwamen we nogal wat gevonden 

voorwerpen tegen. U heeft het mogelijk gezien: in de hal bij groep 4 staat een 
ronde tafel met de opbrengst. Kijkt u voor het weekend alstublieft of er iets van 

uw kind bij zit; vrijdagmiddag worden alle overgebleven spullen weggegooid of 
naar een verzamelpunt voor tweedehands kleding gebracht. 
 

Het mooie weer biedt ons ook de mogelijkheid om de maandviering buiten te 
houden. Vanaf 11.00 bent u van harte welkom op het plein aan de kant van de 

kerk. Pas wel op voor het ‘werk in uitvoering’; volgende week wordt het 
trappetje afgemaakt.  

 

TERUGBLIK OP DE AFGELOPEN MAAND  
 

Vreemde vogels 
Op donderdag 9 maart was er bij groep 
3 en 4 een beeldend kunstenaar in de 

klas. Rixt Hilverda is met de kinderen 
aan de slag gegaan rondom vogels. Er 

werd gewerkt met een materiaal dat 
voor de kinderen nog onbekend was: 
droog pastelkrijt. Eerst werd er dan ook 

geoefend met het materiaal. Je kan er 
lijntjes mee tekenen, maar ook het 

uitvegen van het krijt zorgt voor mooie 
effecten. Daarna mochten de kinderen 

allemaal een foto van een vogel 
uitkiezen en deze heel goed bekijken.  
De opdracht was een drieluik te maken van drie vogels. Wat opviel was dat de 

kinderen heel precies keken en ook het natekenen lukte heel goed. Het 
eindresultaat is prachtig geworden en nog belangrijker: de kinderen hebben een 

geweldige les gehad. De vogels zijn in de gang of in de klas te bewonderen; de 
moeite waard om ze goed te bekijken! 
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Schoolkorenfestival 
Afgelopen vrijdag heeft ons schoolkoor, samengesteld uit kinderen van groep 7 
en 8, meegedaan aan het schoolkorenfestival. Dit is een tweejaarlijks 
evenement, georganiseerd door de stichting Scauh. Tien scholen uit de Utrechtse 

Heuvelrug deden mee aan de voorronde. Ons koor werd halverwege januari 
geformeerd uit maar liefst 37 kinderen! Aanvankelijk ging het een beetje 

moeizaam, het is ook nogal wat om je open te stellen en te dúrven zingen. Het 
koor oefende elke maandag van 12.45 tot 13.45 uur met Koosje en met een 
dirigent die we aangeboden kregen van de stichting Scauh. Af en toe oefenden 

we tussendoor nog zonder de dirigent. Na een aantal weken begonnen de 
kinderen echt door te krijgen hoe je goed en uit volle borst zingt en het koor 

begon vorm te krijgen. 
We gingen met heel veel goede moed en mooi aangekleed als een zeemanskoor 
naar Maarn. De kinderen deden geweldig hun best en we waren heel trots op het 

resultaat. Jammer genoeg waren de andere koren ook best goed en de jury 
besloot dat wij af moesten vallen. De finale is vrijdag in de Maartenskerk maar 

daar zijn wij dus niet meer bij. Toch zijn we hartstikke trots op ons schoolkoor en 
de groei die de kinderen gedurende de afgelopen twee maanden maakten in het 
zingen! 

 

Groep 3 naar het bos  
Woensdag 15 maart zijn wij met de klas 

naar het bos geweest. We hadden geluk 
met het weer en hebben een heel leuke 

ochtend gehad. We zijn begonnen met het 
zoeken naar dierensporen. We hebben 
knaagsporen van muizen en egels 

gevonden. Ook hebben we sporen van 
reeën gevonden. De kinderen konden erg 

goed sluipen door het bos en omdat ze zo 
stil waren hebben we een specht gehoord. 
De boswachter heeft ons ook de sporen 

van een specht laten zien en uitgelegd waarom ze gaten in bomen maken.  
Na een fijne lunch in de buitenlucht hebben de kinderen vogelnestjes gemaakt en 

gekeken naar de knoppen aan de bomen. Er was ook nog tijd voor een spelletje 
tussendoor. Wat hebben we genoten! Gelukkig gaan wij over een paar weken 
nog een laatste keer op stap met de boswachter!  

 

Bloem in de dop 
Groep 5 heeft in het kader van het samen-
werken een groepsopdracht handvaardigheid 

gedaan. De kinderen moesten een maatje 
zoeken met wie ze nog nooit hadden 

samengespeeld. Met dit maatje en 2 andere 
tweetallen moesten ze een groepswerk maken: 
een bloem van doppen. Er werd eerst een 

tekening op hout gemaakt en vervolgens druk 
getimmerd. Het was mooi om te zien hoe er 

werd samengewerkt en ieder kind een eigen aandeel in het ‘kunstwerk’ had! 
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Een veteraan voor de klas 
Vandaag kregen de groepen 7 en 8 bezoek 

van een Veteraan, meneer van de Sande. 
Deze meneer vertelde in de klas zijn verhaal 

over zijn diensttijd in Nederlands Indië (1948 
t/m 1950) en de gevolgen daarvan. Hij 
woont sinds een aantal jaren op het 

Woonoord voor Militaire Oorlog en 
dienstslachtoffers in Doorn. Hij heeft samen 

met mevrouw Ilonka Hellewegen zijn verhaal 
over de door hem beleefde oorlogsjaren op papier vastgelegd. Er is een boekje 

van gemaakt en dit boekje hebben de leerlingen van groep 7 en 8 ook al 
ontvangen, het is geschonken door het ’4 mei comité Doorn’.  
Ook de groepen 5 en 6 ontvangen het boekje het boekje ‘Een steen in mijn hart’ 

binnenkort. 

 

Korfbalclinic 
De groepen 3, 4, 6, 7 en 8 hebben vorige week een korfbalclinic gehad van 
begeleiders van de Doornse korfbalvereniging. De begeleiders deden allerlei 

leuke en leerzame spelletjes, mede om de kinderen echt kennis te laten maken 
met de korfbalsport.  

De groepen 6, 7 en 8 doen volgende week woensdagochtend mee aan het 
schoolkorfbaltoernooi op de korfbalvelden bij sportpark Tuilland. Meer informatie 
hierover volgt nog. 

 

VOORUITBLIK OP DE KOMENDE MAAND 
 

Palmpasen en Pasen 
Op vrijdag 7 april gaan de kinderen van groep 1, 2 en 3 
in een optocht naar Huize Beatrix om daar de ouderen 

te verblijden met hun Palmpaasstok. Als dank krijgen 
zij daar traditiegetrouw limonade met wat lekkers.  
Op donderdag 13 april is de paasviering op school. De 
kinderen hebben dan een paaslunch in de klas en zijn 
om 14.00 uur uit. 

Dit jaar willen wij als school in de Paasweek een goed 
doel steunen. De keus is gevallen op de Stichting Voedselbank Utrechtse 

Heuvelrug. De doelstelling is het (tijdelijk) verschaffen van voedsel aan mensen 
die onder de armoedegrens leven. Vanaf maandag 10 april zullen er kratten 
staan waar voedingsmiddelen in kunnen. Het zou heel fijn zijn als u ook uw 

steentje hieraan wil bijdragen. 
 

Kijkuur in groep 1 t/m 4 
De ouders van groep 1 t/m 4 zijn op woensdag 5 april en donderdag 6 april van 
harte welkom in de klas van hun kind. Van 8.30 tot 9.30 uur kunt u zien hoe het 

er in de praktijk aan toe gaat. 
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Koningsspelen 
Op vrijdag 21 april doen we voor de vijfde keer mee aan de 

Koningsspelen. Er wordt al hard gewerkt aan de 
voorbereidingen want van deze laatste schooldag voor de 

tulpvakantie maken we een feestelijke dag! De dag begint 
met een Koningsontbijt en zal daarna vooral bestaan uit sport- en 
spelactiviteiten.  

Hóe deze dag precies gaat verlopen, daar berichten we u binnenkort over. Voor 
de onderbouw eindigt deze schooldag om 12.00 uur, voor de bovenbouw om  

14.00 uur. En daarna gaan we genieten van twee heerlijke vrije weken. 

 

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

allemaal! 

3 Marlijn Groep 3 

8 Floris Groep 8 

10 Willem Groep 5 

10 Lowise Groep 8 

11 Bram Groep 1/2a 

11 Tom Groep 5 

15 Pieter Groep 6 

19 Gijs Groep 4 

19 Corné Groep 8 

21 Tove Groep 4 

21 Mila Groep 8 

24 Evimare Groep 1/2b 

25 Nova Groep 3 

25  Paul Groep 4 

25 Ishan Groep 4 

26 Benjamin Groep 6 

29 Quirijn Groep 3 

30 Anouk Groep 4 

   

Welkom op school 
Morgen wordt Max vier jaar en hij is al lekker aan het wennen in groep 1/2a. 

Welkom Max, wij vinden het gezellig dat je er bent. Heel veel plezier bij ons op 
school! 

 

Bericht van de SKDD 
Kinderopvang SKDD organiseert in de meivakantie op allerlei 

locaties weer uitdagende activiteitendagen: een theaterdag, 
een natuurbelevingsproject, een sportdag en nog veel meer. 
Bekijk hier alle mogelijkheden! 

 Ook als je geen gebruik maakt van BSO. 
 

 
 
 

 

https://www.skdd.nl/speciale-activiteiten/bso-in-de-schoolvakantie
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwir6t-IkcHQAhVMVhoKHWWwCA0QjRwIBw&url=http://www.kbs-st-joseph.nl/ben-je-jarig&psig=AFQjCNEs87Cx875wSAli759NRw42YKWLoQ&ust=1480067972697039
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De volgende NicsNieuws verschijnt op donderdag 20 april. 

 
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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