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Algemeen 
Na een lange tulpvakantie van twee weken zijn we begonnen aan de laatste 
periode van het schooljaar, die altijd bol staat van afronden en vooruitkijken. We 
hebben bijvoorbeeld nog twee maandvieringen en de Avondvierdaagse voor de 

boeg maar ondertussen denken we ook al na over het schoolreisje in september. 
 

Met het team zijn de plannen voor het nieuwe schooljaar besproken en afgelopen 
dinsdag heeft het bestuur ingestemd met onze formatieplannen. Na instemming 
door de MR hopen we u volgende week te kunnen informeren. 

 

TERUGBLIK OP DE AFGELOPEN MAAND  

 

Koningsspelen 
Vrijdag 21 april was een feestelijke dag: de Koningsspelen 
werden gehouden! Alle kinderen waren in hun schoolshirt 

gekomen dus de school kleurde oranje. We begonnen 
traditioneel met het Koningsontbijt, gevolgd door het lied 

Okido.  
De dans bij het liedje werd begeleid door Lisette, de moeder 
van Koen en Lotte. Het enthousiasme spatte er vanaf! 

Na het dansen hadden de groepen 7 en 8 spelletjes 
georganiseerd voor de andere groepen. Er werd gevoetbald, 

koek gehapt en nog vele andere spelletjes gespeeld. Leuk om te zien hoe de 
bovenbouw de onderbouw begeleidde. 

Om 12.00 uur was de onderbouw 
uit en na de lunch in de klas 
gingen de groepen 5 t/m 8 naar 

het zwembad. Hier werd veel 
gelachen en gedold. Om 14.00 uur 

eindigde deze gezellige dag en 
begon voor iedereen de 
Tulpvakantie. 

Kortom, een zeer geslaagde dag 
met dank aan Lisette, de 

Ouderraad die weer een heerlijk 
ontbijt verzorgd had en groep 7 
en 8 die de originele spelletjes 

bedacht hebben! 
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De kabouters van groep 1/2  
Vandaag hebben de kleutergroepen een bezoek gebracht aan de Boswerf in 

Zeist voor een educatieve excursie: het Kabouterpad. De kinderen kregen in 
kleine groepjes verschillende speelse opdrachten: met een vergrootglas kleine 

kriebelbeestjes zoeken, voorzichtig voelen en ruiken aan de planten in de 
kruidentuin, een kennismaking met het leven van de honingbij en daarna een 
kabouterbeschuitje met honing eten, enz. Zo liepen zij nieuwsgierig langs alle 

punten het Kabouterpad af.  
Terug op school nog even napraten over onze bevindingen want het was een 

leuke en leerzame ochtend. Dank aan de ouders die ons hebben gebracht, 
gehaald en een groepje hebben begeleid!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 3 
Overleven in het bos 
Afgelopen maandag zijn de kinderen van groep 3 met 

Ank van Rijsburgen van Natuurmonumenten het bos 
in geweest. Het thema was: “hoe overleef je in het 

bos?” De kinderen hebben geleerd hoe ze door te 
voelen, luisteren en goed te kijken weten waar ze zijn 
in het bos en hoe ze de weg weer terug kunnen 

vinden. Ook zijn er hutten gebouwd voor als ze toch 
zouden moeten slapen in het bos. Het was een leuke, leerzame dag met mooi 

weer! 
Leesstoel 
De kinderen in groep 3 kunnen al goed lezen! Dit is een mooi 

moment om dat aan de andere kinderen van de klas te laten 
horen. De komende weken nemen alle kinderen een keer plaats in 

de leesstoel om uit een zelfgekozen boek voor te lezen. De 
kinderen vinden het best spannend, maar leren er veel van. Het is 
erg leuk om naar elkaar te luisteren. 

Troubadour 
Deze week hebben de kinderen van groep 3 en 4 een 

troubadour ontmoet op het kerkplein van Doorn. 
Voorafgaand hebben de kinderen les gekregen over de 
middeleeuwen en over de troubadours. Deze lessen zijn 

verzorgd vanuit Kunst Centraal. De kinderen hebben het 
gehad over hoe Doorn er vroeger uit zag, welke 

muziekinstrumenten er toen waren en hoe de mensen vroeger leefden. De 
ontmoeting met een echte troubadour maakte deze lessenreeks helemaal af! We 
hebben samen gezongen en de troubadour heeft een heel leuk verhaal verteld.  
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Groep 4 speelt in het Rosarium 

Het Rosarium bestaat dit jaar 50 jaar en daarom hebben ze van elke school in 
Doorn één groep uitgenodigd om te komen spelen. Na loting op de maandviering 

is groep 4 de gelukkige geworden! Afgelopen vrijdag was het zover….wij gingen 
naar het Rosarium.  
En wat hebben we een plezier gehad! Lekker hard op de skelters, springen op de 

trampolines en nog een potje midgetgolfen ook! Als 
afsluiting een glaasje ranja en voldaan weer terug naar 

school. 
Lieve ouders, nog bedankt voor jullie begeleiding!  

   

 

Voetbalkampioenen! 
Na zoveel jaar van successen 
verwachten we het bijna niet 

anders: ook dit jaar gingen er 
weer prijzen naar onze school op 

het jaarlijkse school-
voetbaltoernooi.  
We zijn hartstikke trots op de 

teams van groep 6 en groep 7 die 
er allebei met de eerste prijs 

vandoor gingen!  
 

 

Groep 7  

Verkeersexamen! 
Op woensdag 10 

mei hebben alle 
kinderen van 

groep 7 hun 
praktijkexamen 
gedaan. Enkele 

weken daarvoor 
waren ze al geslaagd voor het theorie-

examen. Het was een spannende 
ochtend! Samen fietsten wij naar het 
parkeerterrein van DEV. Dat was best 

enerverend want het was druk op 
straat. Eenmaal aangekomen kregen alle kinderen een hesje met een nummer 

en toen mochten ze om de beurt vertrekken. Langs de route zaten op 
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verschillende plekken ouders met formulieren, het was hun taak om te kijken of 

iedereen wel goed zijn hand uitstak en voorrang gaf. Voor de meeste kinderen 
geen probleem want ze hadden de route goed geoefend! 

Na twee dagen kregen we de uitslag en bleek dat iedereen was geslaagd, met 
goede cijfers. Wat een opluchting, we waren best trots op onze klas. 
Maandag reikte de Burgemeester de diploma’s uit! 

 
Onderduiken in de Tweede Wereldoorlog 

Tijdens onze geschiedenislessen leren de kinderen  niet alleen de geschiedenis 
van Nederland en andere landen en volken maar ook van hun eigen omgeving. 
In het kader hiervan hebben de kinderen van groep 7 een uitstapje gemaakt 

naar Driebergen. Daar hebben ze een route gefietst langs huizen waar, tijdens de 
Tweede Wereldoorlog, mensen zaten ondergedoken. 

Een groepje kinderen had wel bijzonder veel geluk, zij mochten binnen kijken bij 
een van de huizen en ontdekten dat er in de kast een 
geheime deur was. Als je deze deur opende kwam je in de 

kelder. Ook daar mochten ze gaan kijken.  
Bij het volgende huis 

mochten ze met een 
zaklamp in de 

kruipruimte schijnen 
omdat ook daar tijdens 
de oorlog mensen zaten 

ondergedoken. 
Het was een spannende 

en leerzame excursie. 
 
 

Groep 8 
De kinderen van groep 8 zijn op maandag 8 mei naar de Frans Halslaan geweest 
en hebben naar een grafheuvel gezocht in groepjes met een paar vragen. Ze 

hebben geleerd dat grafheuvels overal kunnen liggen en soms moeilijk te vinden 
zijn. We hebben ook gediscussieerd over wat wij vinden dat met de grafheuvel 
gebeurd moet worden. Wij vonden dat er geen bomen moesten staan en dat er 

duidelijk gemaakt werd dat daar een grafheuvel was door middel van paaltjes. 
Drie kinderen hadden het idee om een glazen vitrine te maken zodat je de dode 

personen kon zien liggen, sommige mensen vonden dat de grafheuvel 
onderzocht moest worden. Andere kinderen hadden bedacht dat er een bord met 
informatie kwam. Conclusie: er moet duidelijkheid komen over dat het een 

grafheuvel is. Groep 8 had ook bedacht dat ze een brief naar de gemeente 
gingen sturen om te vragen of daar een archeologisch onderzoek moest komen. 

Door: Sim Janssen op 18-5-17 

 

VOORUITBLIK OP DE KOMENDE MAAND 

 

Avondvierdaagse 
Afgelopen dinsdag hebben de ouders van groep 3 t/m 8 een brief gekregen over 

de Avondvierdaagse, die dit jaar van 13 t/m 16 juni wordt gehouden. 
Aanstaande dinsdag kunt u uw kind(eren) inschrijven bij de leden van de 
Ouderraad, vanaf 8.15 uur. Kinderen uit groep 1/2 die mee willen lopen, zijn van 

harte welkom om in hun schoolshirt aan te sluiten bij onze stoet, maar wel 
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samen met hun eigen ouder (begeleider). Inschrijving geschiedt dan via 

www.avondvierdaagsedoorn.nl.    
In de brief heeft u kunnen lezen dat we het fijn vinden als u uw kind(eren) geen 

snoep meegeeft tijdens de wandelingen; het is niet gezond en het uitdelen van 
snoep en het snoepen houden behoorlijk op. Daarnaast vinden we het ongewenst 
dat sommige kinderen veel snoep bij zich hebben en anderen niets, dit geeft 

scheve gezichten.  
We hopen met deze afspraak, die we ook met de kinderen maken, te kunnen 

realiseren dat de focus tijdens de Avondvierdaagse op het wandelen ligt en niet 
op het snoep(en). Uiteraard geldt dit voor het defilé niet.  
We rekenen op uw begrip en medewerking!  

 

Hieperdepiep HOERA! 
Alvast van harte gefeliciteerd voor alle jarigen in juni! 
3 Wies  Groep 6 

5 Jolie  Groep 1/2A 

5 Julian  Groep 3 

6 Esra  Groep 4 

7 Pippa  Groep 7 

7 Luc  Groep 5 

9 Gijs Groep 6 

9 Berber Groep 1/2A 

12 Gijs  Groep 7 

12 Émilie  Groep 1/2A 

13 Vincent Groep 3 

14 Dion  Groep 5 

16 Femke  Groep 1/2A 

18 Noor  Groep 1/2B 

24 Emma Groep 1/2B 
 

 

 

   

Welkom op school 
Charlie, Lieve en Daan zijn sinds deze maand bij ons op school. Welkom 

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

 

De volgende NicsNieuws verschijnt op donderdag 29 juni. 

 
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 

 
 
 

http://www.avondvierdaagsedoorn.nl/
mailto:info@daltonnicolaas.net
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwizuLbQs_nTAhXHZFAKHX2zB0kQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fnl.123rf.com%2Fphoto_40804571_taart-is-de-beste-woestijn-voor-verjaardag-halen-deze-verrukkelijke-ontwerpen-uit-concord-collecties.html&psig=AFQjCNFsSE7Ffj9a_3WNoqidNtJtpStBaQ&ust=1495195530031981

