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Algemeen 

Wat een gezellige en actieve maand hebben we achter de rug! Veel uitstapjes, 
bezoekjes op school en activiteiten waarover u in deze NicsNieuws kunt lezen. 
Morgen sluiten we de maand af met de Koningsspelen, een inmiddels jaarlijks 

terugkerend feest waar we allemaal naar uitkijken. En dan gaan we genieten van 
twee weken vakantie! 

Na de meivakantie hopen we u spoedig te kunnen informeren over zowel de 
groepsindeling voor het nieuwe schooljaar als ook het vakantierooster en de 
studiedagen voor 2017/2018. 

 

Van het bestuur 
Het is alweer een tijd geleden dat het College van Bestuur u op de hoogte bracht 

van mogelijke ontwikkelingen rondom de huisvesting van Daltonschool Nicolaas. 
In vogelvlucht nemen we u mee in de ontwikkelingen die er geweest zijn. De 

besturen van PC de Oorsprong en Het Sticht hadden samen met de gemeente 
Utrechtse Heuvelrug plannen om gezamenlijke nieuwbouw te realiseren voor de 
Sterrenboog (PC-school) en Daltonschool Nicolaas. Diverse plekken in Doorn zijn 

beoordeeld op geschiktheid voor de realisatie daarvan. Daarnaast speelt de 
herontwikkeling binnen de gemeente van het Mariniersterrein. De gemeente is 

daarvoor plannen aan het ontwikkelen, en naar alle waarschijnlijkheid zal dat 
terrein deels herbestemd worden voor woningbouw. De gemeente maakt plannen 
daarvoor met diverse belanghebbenden, waarna de gemeenteraad een besluit zal 

nemen. De besturen van PC de Oorsprong en Het Sticht hebben beiden aangeven 
dat zij zeer geïnteresseerd zijn in nieuwbouw van de scholen in dat gebied. 

Complicerende factor voor ons als schoolbestuur is de tijd: de gemeente 
Utrechtse Heuvelrug hoopt in 2017 een besluit te nemen over de herbestemming 
van het gebied, maar mogelijkerwijs wordt die termijn niet gehaald.  

 
Voor team, ouders en bestuur van Daltonschool Nicolaas betekent dat een 

ongewisse situatie. Hoe lang moeten (kunnen) wij nog onderwijs verzorgen in 
het huidige pand? Immers, tussen gemeente en bestuur is overeenstemming 
over het huidige pand: dat is – boekhoudkundig – afgeschreven, en partijen zijn 

het erover eens dat nieuwbouw gewenst is. 
 

Beide besturen en de gemeente Utrechtse Heuvelrug hebben afgesproken dat, 
indien er eind 2017 geen overeenstemming is over realisatie van een nieuwe 
school op / binnen het huidige Mariniersterrein, er afspraken gemaakt moeten 

worden over de huisvesting van Daltonschool Nicolaas. De gemeente Utrechtse 
Heuvelrug gaat uit van realisatie van het Mariniersterrein met nieuwe invulling op 

een termijn van tien jaar. De vraag die voorligt was en is: hoe kunnen wij 

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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onderwijs blijven geven in het huidige pand, of zijn er wellicht andere 

mogelijkheden? 
 

De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft ons verzocht om onderzoek te doen 
naar de mogelijkheden die het pand biedt dat gelegen is aan de Kortenburglaan. 
Tot eind schooljaar 15/16 was dat in gebruik bij PC de Oorsprong, op dit moment 

is dit pand in gebruik als wissellocatie van OBS De Kameleon. De huidige 
gebruikers zullen dit pand weer verlaten als de nieuwbouw voor De Kameleon 

gereed is. Dat wordt verwacht in mei 2017. 
 
Samen met de medezeggenschapsraad, de directie, en een delegatie van de 

ouderraad, heeft het bestuur de mogelijkheden onderzocht van het huidige 
gebouw en het gebouw aan de Kortenburglaan. De medezeggenschapsraad heeft 

ons, als college van bestuur, unaniem geadviseerd om in het huidige pand te 
blijven. Het college van bestuur heeft dat advies overgenomen. 
 

Tegelijkertijd hebben we benoemd dat er dan wel aan de huidige huisvesting wat 
moet gebeuren. Over datgene wat moet gaan gebeuren gaat het college van 

bestuur in overleg met de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Daarnaast gaan we 
onderzoeken of er (wellicht gelijktijdig) aanpassingen te doen zijn aan gebouw 

en buitenruimte. Dat doen we in overleg met directie en medezeggenschapsraad. 
Op dit moment wordt een plan opgesteld; het is dus nu nog te vroeg om te 
zeggen wat we wanneer precies gaan doen. We houden u daarover op de hoogte. 

 
Heeft u vragen of wilt u meedenken? De directie of leden van de 

medezeggenschapsraad (mr@daltonnicolaas.net) staan u graag te woord. Heeft 
u opmerkingen die het bestuur aangaan, wilt u dat dan aan ons laten weten? Wij 
zijn bereikbaar via info@hetsticht.nl 

 
Met vriendelijke groet, 

Kees Timmers,  
Marleen Remmers (Bestuur Het Sticht)  

 

TERUGBLIK OP DE AFGELOPEN MAAND  

 

Pasen 
Vorige week donderdag was het Pasen op school. We 
begonnen met een paasviering in de kerk rondom het thema 
“geven”. Het was een mooie viering waarin een aantal 

kinderen een gebedje heeft voorgelezen en ook heeft een 
aantal kinderen hun ervaring rondom iets weggeven met 

iedereen gedeeld. Na de viering waren alle tafels in de klas 
mooi gedekt voor de lunch. Dank aan iedereen die daarvoor 

gezorgd heeft. Na het eten hebben 

de kinderen van groep 5 t/m 8 eieren verstopt voor de 
onderbouw. Het was een leuk feest voor iedereen. 

 
Een speciaal woord van dank namens de Voedselbank. 
Er zijn twaalf volle kratten opgehaald en zij kunnen er 

veel mensen blij mee maken!! 
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Palmpaasoptocht naar Huize Beatrix 
Donderdag 6 april hebben de kinderen van groep 1/2 en 3 met hulp van de 

groepen 5, 6 en 8 hun Palmpaasstok versierd. Wat een kanjers zijn het toch! 
Ieder kreeg een kind onder zijn/haar hoede om de stok te versieren met allerlei 

lekkers, gekleurd papier en een broodhaantje. Het was een mooi gezicht om 
iedereen zo bezig te zien en de stokken zijn fantastisch geworden. 
 

Vrijdag was het dan eindelijk zover! De bolderkar vol stokken, heel veel lieve 
hulpouders en mooi zonnig weer. De kinderen waren klaar om hun stok weg te 

gaan geven. Toppers zijn het. Want zo als u misschien wel 
kunt begrijpen kan het voor een kind lastig zijn om 

zijn/haar mooi versierde stok weg te geven. Daar wordt in 
de klas dan ook aandacht aan besteed door de juffen. 
 

Na een lekkere wandeling werden we hartelijk ontvangen in 
de grote zaal van Huize Beatrix. Daar hebben de groepen 

eerst ieder hun paaslied ten gehore gebracht en wat lekkers 
te eten en te drinken gekregen. Daarna was iedereen klaar 
om zijn/haar stok weg te gaan geven. Het was een ochtend 

vol bijzondere en mooie indrukken voor de kleuters en voor 
de bewoners. 

 
Hartelijk dank aan de groepen 5, 6 en 8. En natuurlijk aan alle hulpouders; 
zonder jullie steun en hulp zouden we dit soort uitjes niet kunnen doen! En 

natuurlijk hartelijk dank aan Huize Beatrix en bakkerij Het Stoepje voor de 
broodhaantjes. 

 

Groep 4  
Vorige week is groep 4 naar de Kaapse Bossen 
geweest. We gingen op zoek naar dierensporen. 
We hebben van alles gevonden. Vogelnesten, 

vossenholen en kale takken waar reeën langs 
geschuurd hebben om hun territorium af te zetten. 

We hebben ook een stilte oefening gedaan waarbij 
we allemaal bij een andere boom stonden en 5 

minuten lang stil waren om alles goed te kunnen 
horen en in ons op te nemen. Mooi om te zien dat 
sommigen hun ogen zelf sloten en helemaal in de 

stilte opgingen! 
Alweer een aantal weken krijgen groep 3 en 4 

blokfluitlessen op de dinsdagmiddag. Steeds meer 
kinderen kopen zelf een blokfluit om ook thuis te kunnen 
oefenen. Er kunnen al wat leuke deuntjes gespeeld worden 

doordat we ook echt noten leren lezen. Iedereen kijkt er 
elke week weer naar uit om naar meester Ad 

te gaan! 
 
Ook zijn wij inmiddels gestart met de spreekbeurten! Iedereen 

mag zijn eigen onderwerp kiezen en de klas daarover iets 
vertellen. We hebben al heel wat geleerd! Zo hebben wij van een 

turnvoorstelling mogen genieten van Madelein en weten we nu ook 
alles over glas, het menselijk lichaam, skiën, katten en het heelal. 
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En dinsdag konden we knuffelen met Max, het konijn van Féline! We kijken uit 

naar alle spreekbeurten die nog zullen volgen! 
    

 

Groep 5  
Op vrijdag 31 

maart heeft groep 
5 een bezoek 

gebracht aan Huis 
Doorn. We 
moesten in veel 

kamers het recept 
voor het 

avondeten van de 
keizer zoeken. De 
kinderen namen 

een kijkje in de 
keuken, de 

logeerkamer, de 
eetkamer en de 

ontvangstkamer. Ook mochten we aan het einde op de ouderwetse manier 

snijbonen snijden voor de keizer.  
De bedienden gaven ons een leerzame rondleiding!  
  
Vorige week maandag kwam er een echte fotograaf in de klas. Ter voorbereiding 
hebben we in de klas gekeken naar oude portretfoto's, statieportretten, 

groepsfoto's en hoe werd er vroeger een foto gemaakt. De kinderen moesten 
groepjes maken met een thema (sport, tekenen, koken etc.) en spulletjes 
meenemen voor op de groepsfoto. Deze zijn door de fotograaf genomen en 

wanneer de foto's binnen zijn, zullen we ze u mailen!   
 

Gezamenlijke knutselmiddag 
 
Afgelopen vrijdag hebben de groepen  
5 t/m 8 een knutselmiddag gehad. De 

kinderen moesten een washandje 
meenemen en mochten of in de klas van 

groep 5 of in de klas van groep 8 werken 
aan een paasmandje. Met knikkers, vilt, 
touw en hooi werd een heus paasmandje 

gemaakt.  
Er werd druk geknutseld, gezellig 

gekletst en de resultaten zijn ontzettend 
leuk geworden! 
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Harmen van Straaten op bezoek 
Op maandag 10 april is illustrator Harmen van Straaten op bezoek geweest bij 

ons in de klas. Voordat hij bij ons in de klas kwam, hebben we verschillende 
boeken bekeken waar hij de tekeningen voor heeft gemaakt. Ook hebben we 

boeken bekeken die hij zelf heeft geschreven en getekend. Naar aanleiding 
daarvan hadden wij verschillende vragen bedacht om te kunnen stellen als 
Harmen van Straaten bij ons in de klas zou zijn. 

Harmen heeft bij ons in de klas verteld over hoe en waar hij woont en hoe hij tot 
het illustreren van boeken is gekomen. Hij heeft zelfs boeken die in het Chinees 

vertaald zijn geïllustreerd. Ook hebben de kinderen vragen kunnen stellen, hij 
was zeer onder de indruk van de vragen die hij kreeg. 

Daarna heeft hij een 
tekenopdrachtje met de kinderen 
gedaan. Ze moesten in perspectief 

tekenen. Hij begon met een 
vierkantje en van daaruit trok hij 

twee lijnen naar elkaar toe in een 
grote punt. Daartussen kun je dan 
nog meer vierkantjes tekenen alleen 

die worden steeds kleiner. Met een 
dakje erop en je hebt een straat met 

huizen die steeds verder weg zijn. 
Hij heeft ook nog een toneelstukje 
verteld en daar mocht een aantal 

kinderen in meespelen en de rest 
van de klas had daar ook een zin in die steeds gezegd moest worden. Het was 

heel erg leuk en we hebben er veel van geleerd. 

 
Op woensdag 12 april hebben wij samen met groep 7 de uitleg van de kruisweg 
gehad van juf Olga. Zij heeft het paasverhaal in woord en beeld uitgelegd wat 

erg leerzaam en bijzonder was. Alle kinderen in groep 6 en 7 weten nu waarom 
wij Pasen vieren. 

 

De week van het geld 
Voor de groepen 6 t/m 8 was er in maart speciale 
aandacht voor geldzaken: omgaan met geld, 

zakgeld, geld lenen enz. 
In groep 7 werd deze les verzorgd door Teo, de 
vader van Laurens. Hij doet dit al jaren voor onze 

school en dat was goed te merken want er bleef 
geen vraag onbeantwoord. Na een paar inleidende 

filmpjes speelden de kinderen een spannende 
wedstrijd tegen elkaar. Er moesten sommen 
gemaakt worden en vragen beantwoord. De winnaars kregen een mooie gum, 

met de afbeelding van een bankbiljet. Verder was er voor elke leerling een krant, 
een spel en nog een lekker flesje water. Het was een hele geslaagde ochtend! 

Alle vrijwilligers die voor ons deze lessen verzorgd hebben, bedankt! 
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VOORUITBLIK OP DE KOMENDE MAAND 

 

Koningsspelen 
Morgen is het weer zover; ook dit jaar organiseren we op onze 
school de Koningsspelen. We starten met een koninklijk ontbijt in 
alle klassen. Sporten gaat het beste met opgewarmde spieren. 

Lisette Heuker, moeder van Lotte uit groep 7 en Koen uit groep 5, 
zal met ons de warming up doen op het liedje “Okido” van 

kinderen voor kinderen. Daarna zijn er diverse spelletjes 
georganiseerd door kinderen van groep 7 en 8. 
Groep 1 t/m 4 is om 12.00 uur uit. 

De kinderen hoeven voor de ochtend geen tussendoortje mee te nemen.  
 

De kinderen van groep 5 t/m 8 gaan na de lunch, die de kinderen zelf van huis 
meenemen, zwemmen in zwembad Woestduin. Zij zijn om 14.00 uur uit. 
We hopen op mooi weer en gaan er weer een fantastische dag van maken. 

We vinden het leuk als alle kinderen in schoolshirt op school komen! 
 

Fietsen op het schoolplein 
We hebben de afspraak om niet te fietsen op het schoolplein. De kinderen zijn 
bekend met deze regel maar toch zien we nogal eens wat kinderen al fietsend 
het schoolplein verlaten. Dit is – zeker voor de jongere kinderen – niet fijn. Helpt 

u ons mee om ervoor te zorgen dat kinderen met de fiets aan hun hand lopend 
het schoolplein verlaten?    

 

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

allemaal! 

1 Féline Groep 4 

2 Annemarijne Groep 6 

3 Julia de Brey Groep 7 

3 Lukas Groep 5 

4 Guus Groep 7 

8 Femke Groep 1/2b 

8 Bien Groep 1/2a 

8 Sjoerd Groep 6 

10 Felix Groep 7 

11 Milou Groep 8 

12 Anne Groep 3 

14 Nor Groep 7 

16 Juna Groep 5 

18 Pleun Groep 6 

19 Lotte Groep 7 

19 Silvijn Groep 1/2a 

23 Marilène Groep 5 

24 Samuel Groep 1/2a 

24 Femke Groep 6 

30 Leendert Groep 1/2a 

31 Britt Groep 7 

31 Eva Groep 7 

31 Floris de Brey Groep 6 
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Welkom op school 
Mijntje-Maud, Feline, Noah en Hannah zijn in april 4 jaar geworden. Welkom 

allemaal, wij vinden het gezellig dat jullie er zijn. Heel veel plezier bij ons op 
school! 

 
 

TUSSENSCHOOLSE OPVANG – OVERBLIJVEN OP SCHOOL 
 

Beste ouders, 
 
In toenemende mate komt het voor dat kinderen niet worden afgemeld voor het 

overblijven. Bijvoorbeeld bij ziekte of wanneer er plotseling toch thuis of bij opa 
en oma wordt gegeten 

We willen dringend verzoeken om dit wel te doen omdat: 
 we stemmen het aantal overblijfkrachten af op het aantal kinderen 

 als kinderen er niet zijn, terwijl ze wel op de overblijflijst staan, moeten 
we uitzoeken waar het kind is. Dit kost onnodig veel tijd en gaat ten koste 
van de aandacht voor de aanwezige kinderen.  

 Als u niet tijdig afmeldt, wordt de overblijfdag wel gefactureerd.  
 

Ook komt het steeds vaker voor dat kinderen niet worden aangemeld. Dit geeft 
op zich niet, maar als een kind niet is aangemeld, dan is bij ons niet bekend dat 
het kind er wel moet zijn. Als uw kind de school dan toch verlaat, wordt het door 

ons niet gemist.  
 

Het aan- en afmelden voor het overblijven kan dagelijks tot 11.30 uur via 
www.overblijvenmetedith.nl  
 

NAMEN op BEKERS en LUNCHTROMMELS 
Zet u bekers of lunchtrommels in de koelkast? Zorg dan dat de voornaam en evt. 

groep van uw kind er duidelijk op staat. De overblijfkrachten halen alles voor hun 
groep uit de koelkast en nemen dat mee naar de klas, maar op een groot aantal 
bekers/pakjes/trommels staat geen naam en dan blijft het in de koelkast staan. 

Er blijven meer dan 100 kinderen over, dus u zult begrijpen dat het lastig is om 
te onthouden van wie welke beker is.  

 
SNOEP 
Veel kinderen hebben regelmatig snoep in de lunchtrommel. Hoewel begrijpelijk, 

we hebben het toch liever niet. Het is niet leuk voor kinderen die geen snoep 
hebben, want er wordt zeer selectief gedeeld.  

 
OVERBLIJFKRACHTEN 
Tot slot: we zijn weer redelijk op sterkte, maar extra overblijfkrachten is altijd 

fijn. Wilt u overblijven, neem dan contact op met Margit Boltong via 
eat@12link.nl. We zoeken ook mensen die bereid zijn om af en toe in te vallen, 

bijv. als pleinwacht.  
 
Wij wensen iedereen een hele fijne tulpvakantie!  

 
Akke, Charlotte, Elena, Esther, Heleen, Hester, Ilona, Jolanda, Judith, Karin, 

Koosje, Margit, Maria, Mirjam, Saskia, Saskia, Sebina, Stephan, Viola 
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De volgende NicsNieuws verschijnt op donderdag 18 mei. 

 
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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