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Algemeen 
Nog maar één dag en het schooljaar is voorbij! Wat gaat dat toch altijd 
ontzettend snel. Morgen aan het einde van de ochtend glijden de kinderen van 
groep 2 traditiegetrouw het raam uit. Daarna vieren we met ijs voor alle 

kinderen dat de zomervakantie begint en sluiten we om 12.00 uur de deuren 
voor zes weken!  

 

Een tijd van afscheid nemen… 
Het einde van elk schooljaar is bijna altijd een moment van afscheid nemen, en 
dan niet alleen van groep 8. Helaas gaan er ook kinderen verhuizen of hun 

schoolcarrière binnen een andere onderwijsvorm voortzetten. In de groepen is er 
afscheid genomen van deze kinderen en krijgen ze een warme herinnering mee 
aan hun tijd bij ons. 

Wouter Wouters gaat na vele jaren van actieve betrokkenheid als MR-lid 
stoppen, wat we begrijpen maar ook erg jammer vinden. In de afgelopen jaren is 

zijn rol richting bestuur en gemeente, met name waar het de huisvestingszaken 
betrof, van grote betekenis geweest voor de school. Daarnaast dacht hij mee 
over de PR in de tijd dat we dat nog goed konden gebruiken. We gaan de 

bijdrage van Wouter erg missen!  
(Na de zomervakantie zullen er verkiezingen komen voor een nieuw MR-lid) 

Ook binnen de Ouderraad gaan drie trouwe leden stoppen: Jolanda Engelhart, 
Esther Verweij en Carole Koch gaan na jarenlang enthousiast te hebben 
georganiseerd, bedacht, gerekend en uitgevoerd het stokje overdragen.  

Voor ouders wellicht onzichtbaar maar voor het team onmisbaar wat deze drie 
moeders allemaal aan werk verzet hebben. We waarderen dat ontzettend! 

Het afgelopen schooljaar mochten we al een aantal nieuwe OR-leden 
verwelkomen en na de zomervakantie zullen we een oproep plaatsen voor 
versterking van de Ouderraad. Nu echter nog even 

geen oproepen of verkiezingen; eerst vakantie!    
Dit schooljaar hebben we ook van twee collega’s 

afscheid genomen. Eind september hebben we met de 
hele school stilgestaan bij het vertrek van onze 
conciërge Akke. Gelukkig zien we haar nog steeds 

iedere donderdag bij het overblijven! 
Gisteren en vandaag hebben we Lida flink in het 

zonnetje gezet omdat zij morgen na 45 jaar afscheid 
neemt van het onderwijs. We gaan de rust en de 

humor van onze lieve collega enorm missen!    
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Groep 8 gaat ons verlaten! 

Na een paar heerlijke kampdagen en een 
bijzonder geweldige musical nog heel vers in het 

geheugen, staan we op deze plaats stil bij het 
afscheid van onze groep 8. Gisteren om 10.15 
uur zijn ze voor het laatst de school uitgezet en 

namen deze tweeëntwintig kids definitief 
afscheid van hun basisschooltijd. We hopen dat 

ze er met veel plezier op terugkijken en dat we 
ze nog eens terugzien om te horen hoe het met 

ze gaat. 
 
 

 

Rens  Floris  Milou  Max 
Julia  Patrick  Corné  Charlotte 

Mila  Boet  Sim  Isabella 

Simon  Jikke  Jip  Mijntje  Nienke 
Meike  Daniel  Lowise  Isabelle  Felix 

     
Heel veel plezier op jullie nieuwe school, wij gaan jullie missen!! 

 

Renovatie  
Op de drempel van de zomervakantie zijn we achter de schermen nog heel druk 
met de planning van klussen die in de vakantie moeten gaan plaatsvinden. Zo 

worden de kleutertoiletten compleet vernieuwd en worden de vloeren van groep 
1/2b, 5 en 8 (waar nu nog tapijt ligt) voorzien van linoleum. Daarnaast wordt 
van het magazijn een werkplek gemaakt voor onze conciërges Saskia en Hans. 

Het begin is er (bijna)! 

 

Alvast voor de agenda 
U ontvangt bij aanvang van het schooljaar weer een schoolkalender van ons 

maar hieronder melden we alvast de eerst belangrijke data: 
21-08  Eerste schooldag 
23-08  Hoofdluiscontrole 

24-08  Starteditie NicsNieuws 
28-08  Algemene Jaarvergadering Ouderraad  

05-09  Informatieavond groep 1 t/m 8 
10-09  Openingsfeest 
14-09  Kennismakingsgesprekken 

27-09  Kinderpostzegels 
 

In de vakantie is de school beperkt bereikbaar via het mailadres van Marjolein: 
m.reurink@daltonnicolaas.net 
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We wensen iedereen  

een heel fijne, zonnige 

zomervakantie!! 
 
 
 

De volgende NicsNieuws verschijnt op donderdag 31 augustus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vanaf maandag 21 augustus  

zijn we er weer! 
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