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Een feestelijk begin! 
Op zondag 11 september stond de school in het teken 
van het traditionele Openingsfeest, dit keer met als 
thema Stoer. Na een mooie gezinsviering in de 

Martinuskerk was het in en om de school al een 
gezellige drukte van belang. We hebben weer genoten 

van Heel Nicolaas Bakt, het open podium en de 
wedstrijd spijkerbroek hangen; de jaarlijks 
terugkerende succesnummers op dit feest. Daarnaast 

waren er veel nieuwe activiteiten rond het thema: 
broodjes bakken boven een echt vuurtje, slijm maken, 

vliegtuigjes vouwen, schminken en spijker slaan. Voor de 
kinderen was er genoeg te 

doen, voor de ouders en 
het team genoeg te 
praten. We danken de 

organisatie vanuit de 
Ouderraad weer heel erg 

voor deze feestelijke start 
van het schooljaar! 
 

 

Personeel 
Zoals u weet hebben de vakbonden een staking voor 5 oktober uitgeroepen. De 
organisaties die verenigd zijn in het POFront ondersteunen deze actie om de 

gezamenlijke boodschap aan de politiek kracht bij te zetten. Zij willen dat in het 
regeerakkoord extra geld wordt vrijgemaakt voor eerlijke en rechtvaardige 
salariëring en minder werkdruk in het primair onderwijs.  

De staking betekent dat op heel veel plekken in Nederland de scholen die dag 
dicht blijven. Ook wij steunen de actie en houden de schooldeuren op 5 oktober 

gesloten. We voelen ons gesteund in ons signaal naar de politiek door de vele 
begripvolle reacties die we van ouders hebben ontvangen op de aankondiging 
van onze deelname, dat waarderen we enorm! 

 
Voor de ondersteuning in onze groepen 1/2 zoeken we per 24 oktober een 

onderwijsassistent. De vacature is inmiddels op onze Facebookpagina en op 
Onderwijsvacaturebank verschenen. Mocht u iemand kennen die belangstelling 

heeft voor deze baan, vernemen wij het graag! De advertentie is ook per mail 
aan te vragen via m.reurink@daltonnicolaas.net.  
 

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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Tussenschoolse opvang: hulp gezocht! 
Beste ouders, 

Ik zal mij even voorstellen; ik ben Jolanda van de Kolk-Roël moeder van 
Charlotte, Sophie en Laurens (groep 8). Al bijna 15 jaar ben ik met veel plezier 

overblijfkracht op Daltonschool Nicolaas. Toen ik begon als overblijfkracht zaten 
er op de school nog geen 70 leerlingen en bleven er per dag niet meer dan 30 
leerlingen op school om te lunchen. We lunchten toen met alle leerlingen gezellig 

aan een lange tafel in de gang bij elkaar. 
Met het groeien van de school nam ook het aantal leerlingen toe die blijven eten 

op school. De leerlingen blijven nu in de eigen klas om te eten en gaan daarna 
binnen of buiten spelen.  Op dit moment blijven er gemiddeld 140 leerlingen per 

dag over en hebben we een gezellig team van 18 overblijfkrachten. Ikzelf ben 4 
dagen per week tussen de middag aanwezig; anderen 1 of 2 keer per week. Maar 
we hebben ook overblijfkrachten die 1 keer per 2 weken ons komen helpen. Wij 

zijn nog steeds op zoek naar overblijfkrachten die ons team willen versterken. De 
overblijf begint om 12.00 uur en eindigt om 13.00 uur. Lijkt het je leuk om bij 

ons team te komen mail dan naar Margit Boltong via eat@12link.nl of spreek mij 
aan als je me ziet op school. Het maakt niet uit hoe vaak je kan komen, alle hulp 
is welkom. Wil je eerst eens komen kijken hoe gezellig het er aan toe gaat 

tijdens het overblijven, maak dan gerust een afspraak!  

Met vriendelijk groet, 
Jolanda van de Kolk-Roël 

TERUGBLIK OP DE AFGELOPEN MAAND  

 

Groep 1/2  
Met de groepen 1 en 2 zijn we naar Schateiland op schoolreis geweest. Voor veel 

kinderen was het hun allereerste schoolreisje en die vonden dat dus best wel 
spannend. We werden door een echte piraat ontvangen. Hij praatte heel hard 

maar was gelukkig wel erg aardig. Hij leerde ons hoe een echte piraat spreekt en 
hoe je het beste schatten kunt gaan zoeken én vinden! Alle kinderen hebben 
heerlijk gespeeld met zand, water, klim- en klautertoestellen, glijbanen, 

schommels, trampolines en nog veel meer. We hebben een heerlijke dag gehad!  
Tip: op onze Facebook pagina staat een heel leuk filmpje over ons schoolreisje!  

 

Groep 3 
Groep 3 is het jaar van ‘leren lezen’. Een lastig en intensief proces van inoefenen 
en herhalen. Om dit leuk en afwisselend te houden gebruiken we verschillende 

werkvormen. Een daarvan is een oefening met muziek. De kinderen lopen dan 
door het lokaal met een blaadje met een woordrijtje in hun hand. Stopt de 
muziek dan gaan ze in tweetallen staan. De kinderen lezen dan om de beurt hun 

rijtje woorden hardop voor en wisselen daarna hun blaadje. Op deze manier zijn 
alle kinderen woordjes aan het oefenen en kan er ondertussen bewogen worden.  

mailto:eat@12link.nl
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De tweede manier is het ‘dobbelsteenlezen’. De kinderen zitten in tweetallen aan 

een tafel. Ze hebben allebei een blad met woordrijtjes voor zich. Om de beurt 
gooit een kind de dobbelsteen. Het aantal ogen bepaalt hoeveel woordrijtjes het 

kind moet lezen. Het spelelement van de dobbelsteen maakt het leuker en 
spannender.  
De komende tijd 

gaan we nog 
meer manieren 

uitproberen. 
 
 

 
Vorige week donderdag gingen groep 3 tot en met 8 met wel drie bussen richting 

de Efteling. Het was een stralende dag. In de Efteling gingen we in groepjes het 
park door. Het allerleukste in de Efteling volgens groep 3 waren toch echt de 
achtbaan en de Piranha. In Joris en de draak mochten de meesten alleen onder 

begeleiding. Op het moment dat ze erin zaten was het best eng, maar achteraf 
was het ook erg leuk.  

 

 

Groep 4 
De eerste zes weken zijn voorbij gevlogen! Eerst moesten we nog een beetje 
wennen aan het tempo in groep 4. En de lijntjes om tussen te schrijven zijn wel 

erg klein! Maar inmiddels heeft iedereen zijn 
draai gevonden en ziet de klas er al een stuk 
gezelliger uit dan in de eerste week. 

We hebben al veel hoofdletters geleerd en zijn 
druk bezig met de tafels van 1, 2, 5 en 10.  De 

eerste stickers zijn alweer verdiend op de 
tafelkaart.  
Ook hebben we al een paar leuke uitstapjes 

gehad! Wat hebben we een fantastische dag 
gehad in de Efteling! Voor velen een dag om 

nooit meer te vergeten!  
 
 

Dinsdag zijn we bij Blomdance geweest. Daar hebben 
we een dansworkshop gedaan. We hebben allemaal 

verschillende dansschoenen mogen bekijken zoals 
tapschoenen en spitzen. 
Ook hebben we veel leuke dansjes en 

bewegingsspelletjes gedaan. 
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Groep 5 en 6 
Sinds 12 september zijn groep 5 en 6 weer begonnen 

met het leren bespelen van instrumenten. Dit is in 
samenwerking met Heuvelrug Muziekschool en 

Koninklijke Harmonie Doorn. Tijdens deze lessen 
leren de kinderen de beginselen die horen bij het 
bespelen van een muziekinstrument. De eerste negen 

weken proberen ze een aantal instrumenten uit. Later 
mogen ze een instrument kiezen waar ze in verder 

gaan. Tijdens de kerstviering zullen de kinderen 
presenteren wat ze hebben geleerd.  

Het is soms nog lastig om geluid uit de instrumenten te krijgen, maar met hard 
werken en veel plezier moet dat helemaal goed gaan komen.  

 

Groep 7 en 8 
Kinderpostzegelactie 

Waarschijnlijk heeft u het al gemerkt, de Kinderpostzegelactie is weer van start 
gegaan. Op woensdag de 27e trokken de leerlingen van groep 7 en 8 met 

bestelkaarten erop uit! Het doel is om zoveel mogelijk kaarten, postzegels, etc te 
verkopen, zodat kinderen die het minder goed hebben in Nederland het fijner 
zouden kunnen krijgen. We wensen de leerlingen nog veel succes en plezier met 

deze actie. 
 

EHBO 
Groep 8 is sinds een paar weken extra druk op maandagmorgen. De leerlingen 
worden in een paar maanden opgeleid, om hulp te kunnen bieden in 

hulpsituaties. We hopen dat we u over een aantal weken kunnen melden, dat de 
leerlingen hun EHBO-diploma dan hebben behaald.  

Nu alvast een ‘Dank je wel’ voor de ouders die de leerlingen van groep 8 helpen 
met het begeleiden hiervan! 

 

De pauzehap 
Als gezonde start van het schooljaar biedt de Albert Heijn het lesprogramma 

Week van de Pauzehap aan voor groep 5 t/m 8: vijf dagen met filmpjes, 

opdrachten en gezonde tussendoortjes voor de hele groep. Leerlingen ervaren 

met elkaar hoe lekker zo’n gezonde pauzehap kan zijn! 

Dit jaar kregen we blauwe bessen, druiven, margarine, komkommer, muesli-

notenbrood en 100% pindakaas. Naast het educatieve gedeelte van de Week van 

de Pauzehap is er heerlijk gegeten van dit gezonde lekkers! 
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VOORUITBLIK OP DE KOMENDE MAAND 

 

Kinderboekenweek  
Op woensdag 4 oktober is het weer zover: de opening 
van de Kinderboekenweek! Dit jaar is het thema van de 
Kinderboekenweek Gruwelijk eng…   

Dat belooft een spannende anderhalve week te worden! 
 

 
 
 

Schoolfruit 
We vinden het erg fijn dat we zijn ingeloot voor deelname aan 
het Europees Programma voor schoolfruit en –groente! In de 

week van 13 november wordt de eerste levering verwacht en 
mogen de kinderen op drie dagen in de week gebruik maken 
van gratis fruit en groente.  

In de NicsNieuws van oktober informeren we u uitgebreid 
over dit door de Europese Unie gesubsidieerde programma. U 

kunt alvast een kijkje nemen op www.euschoolfruit.nl.   
 

 

Hieperdepiep HOERA! 
Van harte gefeliciteerd voor de jarigen in oktober!  

  

   Groep 

1 Sanne (2007) 6 

3 Jurre (2008) 6 

3 Silas (2010) 3 

5 Madelein (2009) 5 

5 Sara (2009) 5 

11 Ruben (2007) 6 

14 Mabel (2011) 3 

22 Isabel (2006) 8 

23 Teije (2006) 8 

24 Kiki (2012) 1/2A 

24 Max (2012) 1/2A 

26 Benjamin (2007) 7 

28 Sinne (2012) 1/2A 
 

 

 

 
 

Welkom op school 
Jolijn en Noor zijn in augustus vier jaar geworden. Noor is in groep 1/2a 

begonnen en Jolijn in groep 1/2b. Veerle is deze maand vier jaar geworden en 
hoort nu écht op de basisschool, maar was al heel erg gewend in groep 1/2b. Wij 

wensen jullie een heel fijne tijd bij ons op school! 
 
 

Op maandag 23 oktober zijn de kinderen vrij;  
het team heeft dan een studiedag. 

http://www.euschoolfruit.nl/
http://www.euschoolfruit.nl/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiOsfK_0MfWAhXFIlAKHddgDTkQjRwIBw&url=http://hhwhelpt.nl/&psig=AFQjCNFEzjjWju0tDccNi2DGhhlYpgVkfQ&ust=1506679455072877
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Nieuws vanuit de kerk 
Kleuterkerk is een viering van een half uurtje voor alle kinderen t/m 6 jaar. 
Tijdens kleuterkerk lezen we een mooi verhaal. We bidden met elkaar, delen wat 

lekkers en natuurlijk is er ook weer tijd om iets leuks te knutselen. Iedereen is 
welkom!  
Sinds kort hebben we ook een Kleuterkerk app waarin we je op de hoogte 

kunnen houden van alle informatie over Kleuterkerk, zowel voor Doorn als Zeist. 
Mail je gegevens naar annekarien.damen@gmail.com en ik voeg je toe aan onze 

app! 
Tijd: vanaf 9.30 inloop met een kopje koffie, aanvang 9.45. Om 10.30 is het 

afgelopen.  
Parochiezaal  ‘Ons Centrum’, Dorpsstraat 15, Doorn (links naast de kerk). 
Kleuterkerk vindt plaats op 29 oktober 2017, 26 november 2017 en 21 januari 

2018 
 

De Kidsclub is er voor alle kinderen van 6 t/m 9 jaar. Er zijn verschillende 
activiteiten om op een actieve en speelse manier te praten over geloof.  Er is wat 
te beleven voor de kinderen doordat zij iets kunnen maken of doen. Neem gerust 

vriendjes of vriendinnetjes mee.  
Kidsclub vind plaats op zondag 8 oktober 2017 en zondag 19 november 2017  

Vragen, meer info en opgave: Anne-karien Damen, 
annekarien.damen@gmail.com   
Plaats: de Ark, Amersfoortseweg 50, Maarn (links naast de kerk) 

 
Tiener groep. 

Vind je het leuk om andere tieners van jouw leeftijd te ontmoeten, te praten 
over verschillende thema’s en leuke dingen te doen? Dan ben je van harte 
welkom bij de tienergroep! De komende bijeenkomsten gaan we ‘Op bezoek 

bij…….’. We nemen een kijkje bij verschillende mensen en horen hoe hun leven 
eruitziet. Bij wie we op bezoek gaan zal van tevoren bekend gemaakt worden. 

  
Dit jaar krijgen we ook onze eigen tienerruimte die we zelf mogen opknappen. 
Heb je ideeën en wil je meehelpen? Geef je op door mij te mailen: 

annekarien.damen@gmail.com.  
Sinds kort hebben we ook een Tienergroep app waarin we je op de hoogte 

kunnen houden van alle informatie de tienergroep. Mail mij je gegevens en ik 
voeg je toe aan onze app! 
Data: 1 oktober 2017 en 14 januari 2018 Tijd: 15.00-17.00. 

Plaats: Parochiezaal ‘Ons Centrum’, Dorpsstraat 15, Doorn (links naast de kerk). 
  

Sint Maarten optocht 
Op zaterdag 11 november 2017 is het weer Sint Maarten!! We gaan in 
samenwerking met de PKN in een optocht naar de kerk en zullen met elkaar nog 

wat lekkers eten en drinken.  
We beginnen om 17:00 in de St. Martinuskerk in Doorn. (Dorpsstraat 15) 

Het Kidskoor zal deze avond zingen en als je het leuk vind mag je met hen mee 
repeteren! Ze oefenen op elke woensdagavond van 19:00 tot 19:45u 

(uitgezonderd in vakanties) 
Voor meer info: annekarien.damen@gmail.com  
 

 
 

mailto:annekarien.damen@gmail.com
mailto:annekarien.damen@gmail.com
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De volgende NicsNieuws verschijnt op donderdag 26 oktober. 

 
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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