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Algemeen 
Het jaar is bijna ten einde, de kerstvakantie staat voor de deur. Donderdagavond 
vieren we met onze 215 kinderen een gezellig Kerstfeest: eerst met een 
smakelijk buffet in de klas en daarna met de viering in de kerk. U heeft daar 

afgelopen vrijdag al de speciale Kersteditie van de NicsNieuws voor ontvangen. 
De liedjes zijn goed geoefend en het maken van de hapjes is verdeeld. We 

verheugen ons op een mooie avond! 

 

Personeel 
Per 1 december is Charella Cox als onderwijsassistente in groep 1/2b begonnen. 

Esmeralda en Rosanne zijn heel blij met deze aanwinst voor de groep!  
Wilma Biegstraaten is afgelopen donderdag voor het eerst in groep 1/2a geweest 
en zal er ook deze week op donderdag en vrijdag zijn. Na de kerstvakantie is 

Wilma er alle dagen. 
We wensen Charella en Wilma heel veel plezier in onze kleutergroepen, wij zijn 

blij met deze versterking van ons team! 
 
Op dinsdag 12 december waren wij – net als heel veel basisscholen – een dag 

dicht vanwege de landelijk afgekondigde staking. Onze collega Nicole kwam met 
het lumineuze idee om deze dag een andere baan maar dan zonder werkdruk te 

zoeken. Bij Lucien van Veen van Sport- en Bowlingcentre Steinheim vond zij 
gehoor; en zo waren wij met ons bijna voltallige team vorige week te gast voor 
een uurtje bowlen! Voor ons een gezellig teamuitje maar ook gelegenheid om 

buiten de schoolmuren stil te staan bij ons mooie beroep. Want staking en 
werkdruk of niet: voor ons staat het plezier dat wij hebben bij het werken met 

kinderen nog altijd bovenaan! 
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Van de leerlingenraad 
Hallo lezers van de NicsNieuws! 

Wij zijn Anouk (groep 5), Marijn (groep 6), Benjamin (groep 7) en Katja (groep 
8). Wij bespreken wat er beter kan op school. We hebben het nu vooral over het 

schoolplein. 
We hebben sinds kort schoolfruit. Dat gaat bijna het hele jaar door. We hebben 
verschillende soorten fruit zoals peren, kaki, ananas, appel, druiven en nog veel 

meer. 
We hebben sinds kort ook een nieuwe methode voor Natuur&Techniek, 

geschiedenis en aardrijkskunde. Het heet Blink.  
Benjamin vindt Natuur&Techniek leuker geworden maar aardrijkskunde minder 

leuk. Marijn vindt ook Natuur&Techniek leuker geworden maar geschiedenis weer 
minder. Katja vindt geschiedenis minder leuk geworden. Anouk vindt 
Natuur&Techniek het leukst. 

Volgende keer gaan we voor jullie op de foto maar vandaag was Marijn helaas 
ziek dus toen ging het niet. 

 

Nominatie sportiefste basisschool! 
Vorige week ontvingen we het bericht dat onze school genomineerd is voor de 
titel Sportiefste basisschool van de Utrechtse Heuvelrug! Tijdens het Sportgala 

op 2 februari 2018 worden de Sportprijzen 2017 uitgereikt en we vinden het een 
enorme eer dat wij kans maken op deze titel. 

Bij onze voordracht hebben we de volgende activiteiten genoemd: 
 De kleutergroepen gaan iedere dag naar buiten waar allerlei materialen 

worden aangeboden en ze gaan met regelmaat gymmen in het 

speellokaal. 
 Groep 3 en 4 gymmen één keer in de week in de sporthal en om de week 

krijgen zij extra bewegingslessen aangeboden. 
 Groep 5 t/m 8: zij gymmen één keer in de week in de sporthal en gaan 

indien mogelijk extra bewegen in het Ludenbos, Keizersweide of 

IJskelderbos.  
 De groepen 3 t/m 8 krijgen sportclinics aangeboden van diverse lokale 

verenigingen (handbal, rugby, basketbal, hockey, tennis, korfbal en 
volleybal). 

 Tijdens de Koningsspelen worden er allerlei sportactiviteiten georganiseerd 

voor de groepen 1 t/m 8. 
 Groep 3 t/m 8 doet ook mee aan de Eurofittest, aangeboden door de 

sportcommissie van de Heuvelrug. 
 Bij deze test horen ook voedingslessen die gevolgd worden door deze 

groepen. 
 Dit schooljaar doen we mee aan het Schoolfruitproject; drie keer per week 

krijgen alle kinderen groente of fruit op school. 

 Als het weer het toelaat, wordt er met de hele school geschaatst op de 
Doornse ijsbaan. 

 Groep 8 gaat drie dagen op kamp en ook hier worden veel sport- en 
spelactiviteiten georganiseerd zoals kanoën, zwemmen, fietsen en 
bosspelen. 

Eind december krijgen we meer informatie over het stemmen en dan hoort u dat 
uiteraard van ons. We kunnen alle stemmen dan goed gebruiken!    
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TERUGBLIK OP DE AFGELOPEN MAAND  
 

Sinterklaas op school 
Natuurlijk ging hij ook dit jaar ons huisje (schooltje) niet stilletjes voorbij. Op     

5 december kwam er een stoere auto met Pieten en een prachtige oude taxi met 
de Sint aan op school. Na een ontvangst met de kinderen van groep 1 t/m 4 in 

het speellokaal bracht de Sint met zijn gevolg aan alle groepen een bezoekje. 
Het was een heel gezellige ochtend waarbij er weer prachtige surprises zijn 
uitgepakt en ontelbaar veel pepernoten zijn gegeten!... 
 

  

 
 

 

 

Groep 5 
Zoals sommige kinderen zeggen: ‘Op woensdag leren wij anders’. Iedere 

woensdag mogen de kinderen zelf hun werk inplannen, geïnspireerd op het Finse 
onderwijs. Hier speelt zelfstandigheid, 
plannen, samenwerken en 

verantwoordelijkheid een rol in. In de  
ochtend wordt d.m.v. de weektaak en de 

dagplanning aangegeven wat er gemaakt 
moet worden. De kinderen mogen zelf 
bepalen welk vak zij als eerst en als laatst 

gaan maken en of zij dit zelfstandig willen 
doen of samen met iemand anders. Op het 

bord staat aangegeven hoe laat welke 
instructie begint en wie deze instructie moet 
volgen. Kinderen die niet verplicht  zijn de 

instructie te volgen, mogen natuurlijk ook 
aansluiten. Wanneer de kinderen klaar zijn 

met al het werk zijn er verschillende dingen 
die zij mogen doen, zoals Gynzy Kids, extra 
werkboekjes en Smartgames. Bijna iedereen 

vindt dit erg fijn werken. De kinderen kunnen zich zo lang als nodig is richten op 
één vak in plaats van wisselen wanneer de leerkracht het aangeeft. Het gaat 

super goed! 
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Groep 8 
Op donderdagmiddag 14 december bezocht de wijkagent, meneer Minjon, onze 

klas. Een agent in vol ornaat in de klas, op zich al heel interessant! 
Meneer Minjon is wijkagent in Doorn en Maarn. Hij vertelde eerst over wat hij 

altijd bij zich heeft als hij in functie is, daarna 
over zijn werkzaamheden als wijkagent. 
De kinderen hadden heel veel vragen aan de 

politieman, vragen die bijna allemaal beantwoord 
konden worden. De leerlingen wilden vooral heel 

graag verhalen van de agent horen, wat hij 
allemaal meegemaakt heeft als politieman. 

Tot slot gaf hij de klas voorlichting over het 
gebruik en regels van vuurwerk afsteken rondom 
de jaarwisseling. Heel nuttig! 

 
                                                      Tim werd even echt in de boeien geslagen! 
 

Hieperdepiep HOERA! 
Alvast van harte gefeliciteerd voor de jarigen in de eerste maand van het nieuwe 

jaar! 
 

5 Marijn (2008) 6 

6 Heidi (2008) 6 

7 Norah (2008) 6 

7 Eline (2010) 4 

22 Kyra (2007) 7 

22 Lara (2009) 5 

31 Isa (2007) 7 

   

 

Welkom op school 
Keet en Anouk zijn in december vier jaar geworden en zitten nu ook gezellig bij 

ons op school. We vinden het leuk dat jullie er zijn en wensen jullie een heel fijne 
schooltijd bij ons! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prettige kerstdagen en een gezond en gelukkig 2018! 
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De volgende NicsNieuws verschijnt op donderdag 26 januari. 

 
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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