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Algemeen

Nog maar een paar dagen en dan is het zover:
5 december, het feest van Sinterklaas! We hopen dat
hij onze school ook dit jaar met een bezoekje zal
vereren. ’s Nachts zijn sint en piet al een paar keer
langs geweest op school. En ook de luisterpiet is op
een heel bekende plek te zien.
Onze school is op de dag van de intocht van
Sinterklaas omgedoopt
tot de Sint Nicolaasschool, dus dat
bezoekje dinsdag kan bijna niet mis gaan.
Om ruim de tijd te hebben voor Sinterklaas
en zijn pieten hebben alle kinderen op
5 december een continurooster en zijn om
14.00 uur uit.

De Kunstweken

Alle kinderen in de school, van groep 1 t/m groep 8, hebben de afgelopen
weken meegedaan aan een project dat ‘De Kunstweken’ heet. Alle
groepen verdiepten zich eerst in een kunstenaar en zijn kunstwerken en
daarna ging iedereen zelf aan de slag. Voorbeelden van de behandelde
kunstenaars zijn Vincent van Gogh, Keith Haring en Picasso. Uiteindelijk
werden de kinderen in een aantal lessen begeleid in het maken van een
eigen kunstwerk naar het werk
van deze kunstenaars. Het
resultaat van die inspanningen
is opgestuurd en van alle
werkstukken is een online
museum gemaakt. Alle
kinderen hebben een
persoonlijke museumfolder mee
naar huis gekregen en daarin
staat hoe het museum te
openen valt. Wij hopen dat u de
werkstukken zal bewonderen!
-1-

TERUGBLIK OP DE AFGELOPEN MAAND
Groep 1/2
Zoals elk jaar rond deze tijd, gaan de kleuters oefenen
om als Piet op de daken te kunnen lopen, pakjes in de
schoorsteen te gooien en te klimmen en klauteren.
Dinsdag tijdens deze pietengymles werden de kinderen
verrast door echte Sint Nicolaas-pieten! Ook deze Pieten
moesten nog goed oefenen zeiden ze, maar ze konden
ons toch heel goed helpen. En gezellig en leuk waren ze
ook! Op de foto kunt u ze zien. Via de touwladder zijn ze
helemaal naar boven geklommen.
In groep 1/2b hebben de kinderen de smaak te pakken, want daar doen
ze nu iedere ochtend aan 'ochtendpietengymnastiek' op muziek!
In groep 1/2a hebben de kinderen
samen een openhaard gebouwd,
speciaal om al de zelfgemaakte
schoentjes bij te zetten. Kijk maar
naar de foto.
En zo hebben we het met alle
kleuters reuze gezellig in deze
Sinterklaastijd!

Groep 3
Groep 3 is al een paar weken helemaal in de
sinterklaasstemming. Vorige week lag er een leeg
boek in de klas met een brief van Sinterklaas.
Omdat het grote boek leeg was, vroeg Sinterklaas
ons om hem te helpen. Alle kinderen hebben toen
een bladzijde in het boek gevuld met daarop leuke
dingen over zichzelf en wat ze van Sinterklaas
wilde hebben. Om het leren en Sinterklaas met
elkaar te combineren, hebben de kinderen een
aantal keer in groepjes aan sinterklaasopdrachten
gewerkt. Zo zijn er mooie sinterklaasverhalen
geschreven, hebben we gesplitst op de
splitsschoorsteen en was er een
sinterklaasdomino. De kinderen vonden het erg
leuk om te doen. Nu 5 december dichterbij komt,
loopt de spanning steeds hoger op!
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Groep 4
Blink
Sinds kort is groep 4 begonnen met de nieuwe
methode Blink. Dit zijn lessen geschiedenis,
aardrijkskunde en natuur/techniek. Het eerste blok
waarmee we gestart zijn is geschiedenis. De kinderen
en juffen vinden het erg leuk. We hebben al heel veel
geleerd over de oertijd en de ijstijd. Daarin kwamen
dinosaurussen, mammoeten en jagers langs in
prachtige filmpjes.
De komende drie weken gaan we aan de gang met
thema 2. Dat is een aardrijkskunde blok. We zullen
dan gaan ontdekken hoe huizen gebouwd worden en wat daar allemaal bij
komt kijken. In het nieuwe jaar gaan we op ruimtereis binnen het thema
natuur en techniek.
Boekbespreking
Inmiddels hebben wij de eerste boekbesprekingen gehad. Dat is best wel
spannend want in groep 4 doen de kinderen dat voor het eerst. Storm
beet het spits af met zijn boek: Wat ben jij? Daarna volgde Joost met het
boek: Dolfjes dolle vollemaannacht. En dinsdag was Leanne aan de beurt.
Zij koos voor het nieuwste Dolfje weerwolfje boek. We zijn benieuwd naar
alle boekbesprekingen die nog komen gaan!

Groep 6
Concert Harmonie
Vorige week vrijdag mochten we met groep 5 en 6 het concert van de
Harmonie bijwonen in de Maartenskerk. Het thema van de uitvoering was
‘Let’s dance’. De kinderen mochten meeswingen op liedjes zoals: YMCA,
Happy en nog veel
meer. Het was een
dolle boel in de
Maartenskerk en de
kinderen vonden het
fantastisch!
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Pietengym
Niet alleen de kleuters, maar ook groep 6 heeft pietengym gehad. De
kinderen moesten met zakken cadeautjes een circuit afleggen en vanuit
het wandrek moesten ze precies met een cadeautje in de ‘schoorsteen’
mikken. Het Pietendiploma hebben de kinderen natuurlijk al in de
kleutergroep behaald, maar elk jaar dienen ze op herhaling te gaan want
anders verloopt het diploma!

Na de herfstvakantie zijn we met een
aantal kinderen uit groep 6, 7 en 8
begonnen met een paar proeflessen
‘Programmeren met Bomberbot’.
Deze leermethode geeft kinderen het
inzicht dat computers niet uit zichzelf
denken, maar geprogrammeerd zijn
door mensen en dat zij dit zelf ook
kunnen. In een wereld die steeds
meer wordt beïnvloed door technologie probeert Bomberbot kinderen
‘computational thinking skills’ op een leuke, toegankelijke manier bij te
brengen. Wat de kinderen in de les leren, wordt in een online game
toegepast, waarbij ze een robot opdracht geven om puzzels op de meest
efficiënte manier op te lossen. Naast het werken achter de computer
worden er ook activiteiten gedaan om de ‘21st century skils’ zoals:
samenwerken, probleem oplossen, creativiteit en analytisch
denkvermogen te versterken.
Vooralsnog zijn de kinderen enthousiast bezig geweest een aantal
basisprincipes van programmeren onder de knie te krijgen. De komende
tijd gaan we vrolijk verder met for loops, algoritmes, variabelen en
debuggen!
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Groep 7
De kinderen van groep 7 hebben de afgelopen week
voor het eerst meegedaan aan de MediaMasters
Game.
Gedurende vijf speldagen werden de kinderen
uitgedaagd om de hoofdrolspelers in de game te
helpen. Hiervoor moesten zij in de klas en thuis
MediaMissies volbrengen. Het waren vragen en
opdrachten die te maken hadden met thema’s op het gebied van
mediawijsheid.
De dagelijkse game werd altijd ingeleid door een filmpje met een
onderwerp uit het brede scala van media. Het kon gaan over de sociale
media, reclame, programmeren, cyberpesten, vloggen, virtual reality,
online gedrag. Daarna kwamen er vijf spelvragen. Hiermee kon een joker
behaald worden. Ook door thuis verschillende opdrachten te maken,
konden extra jokers verdiend worden. Vrijdag was de finale, met maar
liefst vijftien opdrachten. Alle kinderen mochten (voor één keer…) hun
mobieltje hierbij gebruiken.
Het was een buitengewoon spannende wedstrijd, met een superenthousiaste klas. We zijn helaas niet in de prijzen gevallen maar we
hopen dat de kinderen op deze manier meer inzicht gekregen hebben in
het effect van media en ook in hun eigen gedrag.
Het volgend schooljaar doen wij beslist weer mee!!

Groep 8
Bezoek aan het VO
Groep 8 heeft in de afgelopen weken twee
voortgezet onderwijsscholen bezocht. In de klas
hebben we al meerdere keren gesproken over de
verschillende scholen in de omgeving en de
diverse leerrichtingen die iedere school heeft.
Op maandag 13 november waren we welkom op
het Revius Lyceum. De klas werd in groepjes
verdeeld, zo werden er klassen gevormd met
leerlingen vanuit andere scholen erbij. Ieder groepje kreeg 3 x 20 minuten
les, lessen op allerlei gebied. Het ene groepje kreeg Frans, het andere
Geschiedenis en weer een ander bijvoorbeeld Muziek. Een geslaagde
middag!
In diezelfde week bezochten we die vrijdag het
Vakcollege Maarsbergen. Ook hier kregen we
weer een hartelijke ontvangst!
We bezochten als groep de praktijklokalen, de
leerlingen mochten zelf gaan metselen, bakken,
etc.
Het waren leuke, interessante middagen!
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Rondleiding in het Centraal museum
Op woensdag 15 november hadden de groepen 7 en 8
een uitje naar het Centraal Museum in Utrecht. Een
excursie die mogelijk was, omdat de provincie Utrecht
dit soort activiteiten subsidieert en de organisatie aan
Kunst Centraal toevertrouwt. In de klassen waren de
leerlingen voorbereid op dit bezoek.
Groep 7 bezocht de
tentoonstelling
‘Vroeg droog’. Droog
design werd in 1993
opgericht, met als doel om Nederlandse
vormgeving te promoten. Jonge
ontwerpers hadden allemaal nieuwe
ideeën over design, dit konden we
bewonderen. Groep 8 bekeek de
kunstwerken van Utrechtse surrealisten,
kunstenaars die hun dromen en
fantasie verwerkten in
schilderijen. De leerlingen werden
rondgeleid door
museumdocenten. Ze waren erg
geïnteresseerd, het was absoluut
de moeite waard!
We werden om 10.00 uur
opgehaald met een bus en om
13.00 uur waren we weer terug op
school. Het was een geslaagd
soort van schoolreisje!

Hieperdepiep HOERA!

In december vieren we niet alleen Sinterklaas en Kerst maar ook een
heleboel gezellige verjaardagen!
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Welkom op school
Lucas en Friso zijn de afgelopen maand 4 jaar geworden. Wij vinden het
fijn dat jullie er zijn. Heel veel plezier op school!
De volgende NicsNieuws verschijnt op dinsdag 19 december.

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

Bericht van de kerk
Zondag 17 december start in de katholieke kerk de voorbereiding op de
eerste heilige communie. Is uw kind 7 of 8 jaar, dan is het van harte
uitgenodigd om mee te doen. Meer informatie en opgave bij pastor
Nelleke Spiljard n.spiljard@parochie-sintmaarten.nl of 06- 37119113.

Bericht van de SKDD

Activiteitendagen kerstvakantie
Kinderopvang SKDD organiseert in de kerstvakantie op
allerlei locaties weer uitdagende activiteitendagen. Met
o.a. een theaterdag ‘PodiumSkills’’, een
natuurbelevingsproject en diverse leuke uitstapjes.
Bekijk hier alle mogelijkheden!
Ook als je geen gebruik maakt van BSO.
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