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Nominatie sportiefste basisschool! 
Zoals u eerder heeft kunnen lezen is onze school genomineerd voor de titel 
Sportiefste basisschool van de Utrechtse Heuvelrug! Tijdens het Sportgala op     
2 februari worden de Sportprijzen 2017 uitgereikt en we vinden het een enorme 

eer dat wij kans maken op deze titel. 
Vandaag kregen we de nominatie officieel uitgereikt. De kinderen van groep 6 

zijn met de nominatie en de schoolvlag op de foto gegaan; deze foto wordt 
gebruikt voor beeldmateriaal bij de ontvangst tijdens het Sportgala. U begrijpt 
dat de kinderen daar hun taalles wel even voor wilden onderbreken! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personeel 
Vlak voor de kerstvakantie verraste Rosanne ons met het mooie nieuws dat zij 
en haar man Stefan in juli hun eerste kindje verwachten! Inmiddels zijn de 

kinderen in de groepen waar Rosanne lesgeeft, groep 1/2b en groep 3, ook op de 
hoogte gebracht. De komende maanden kunnen de kinderen goed volgen hoe de 

buik van hun juf groeit! Gelukkig gaat het heel goed met Rosanne en voelt ze 
zich prima.    
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Aanmelden broertjes en zusjes 
Heeft uw kind een broertje of zusje onder de vier jaar en is hij/zij nog niet 

aangemeld bij ons op school? Vergeet u dan alstublieft niet om dit tijdig te doen; 
op die manier houden wij het overzicht. U kunt een mail sturen naar 

m.reurink@daltonnicolaas.net en dan stuurt Marjolein u een aanmeldings-
formulier toe. 
 

Ziekmelden of later op school 
Is uw kind ziek of moet u met uw kind naar de huisarts of tandarts? Het is fijn 
wanneer u dat telefonisch doorgeeft tussen 8.00 en 8.15 uur. Een mail wordt 

soms te laat gelezen. 
 

Voortgang renovatie 
Tijdens de kerstvakantie is er in de school asbest gesaneerd. Dit was nodig om in 
de zomervakantie alle overige toiletgroepen te kunnen vervangen. We moeten 
nog even geduld hebben maar dan hebben we allemaal prachtige, nieuwe en 

frisse toiletten! 
Tegelijkertijd is het lokaal van groep 3 geschilderd en daar zijn we ook weer heel 

blij mee. 

 

Chinese les op school 
Na de kerstvakantie zijn een paar kinderen bij ons op school begonnen met 

Chinese lessen, verzorgd door het Chinees Leercentrum. Hieraan is wel enig 
onderzoek voorafgegaan. Omdat de kinderen niet voldoende uitdaging hadden 
aan Levelwerk zijn we op zoek gegaan naar andere mogelijkheden. Die vonden 

de ouders bij het Chinees Leercentrum en na goed overleg hebben we met elkaar 
besloten dat de kinderen hier op school mee konden beginnen. School faciliteert 

ruimte, de ouders onderhouden de contacten met het Leercentrum en betalen 
zelf de lessen.  
Het blijkt nu dat er meer belangstelling voor de Chinese lessen is; inmiddels 

heeft een aantal ouders laten weten dat hun kind ook graag deel zou willen 
nemen. Het Chinees Leercentrum vraagt altijd eerst aan ons of wij een kind 

geschikt achten. De lessen zijn namelijk niet zomaar een leuk extraatje; de 
inhoud is erg pittig en er wordt een grote inzet van de kinderen verwacht. 
Daarnaast krijgen ze huiswerk mee waar ook hoge eisen aan worden gesteld. 

Dat is ook logisch, het is tenslotte bedoeld voor kinderen die meer uitdaging 
nodig hebben, zelfs naast het extra werk dat de school aanbiedt, zoals 

Levelwerk.  
Mocht u (en uw kind) belangstelling hebben voor de Chinese lessen, vraagt u dan 
eerst om advies bij de leerkrachten. Zij kunnen inschatten of uw kind behoefte 

heeft aan en ruimte heeft voor dit extra werk. Daarna kunt u contact opnemen 
met het Chinees Leercentrum (www.chineesleercentrum.nl) voor meer 

informatie. Aangezien de docente in groepjes van maximaal vijf kinderen werkt, 
zijn de mogelijkheden niet eindeloos. 

 

Oproep van de Ouderraad 
De Ouderraad (OR) is op zoek naar twee nieuwe leden. Vind je het leuk om te 
helpen bij de extra en buitenschoolse activiteiten (denk aan Voorleesontbijt, 
Carnaval, Openingsfeest) en hier een coördinerende rol in te hebben? De OR zet 

zich daarnaast ook in als vertegenwoordiging van de ouders naar de school en 
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heeft nauw contact met het team van de Nicolaas. Beleidszaken kunnen door de 

OR geïnitieerd worden en worden door de MR verder opgepakt.  
Wil je meer weten over de OR? Neem dan contact op met een van de OR-leden:  
- Bert-Arjan Millenaar (voorzitter) 
- Tako-Jan Holwerda (penningmeester) 
- Erna de Wit (Erna_deWit@hotmail.com) 

- Dirk-Jan Boland 
- Ingrid Koek 

- Taco Lageman 
- Marije van Asdonk 

 

TERUGBLIK OP DE AFGELOPEN MAAND  
 

Voorleesontbijt in    

groep 1 t/m 4 
Woensdagochtend begonnen we de 

dag goed! De kinderen van groep     
1 t/m 4 kregen een heerlijk ontbijtje 

met een bolletjes ham en kaas, 
ontbijtkoek en wat te drinken. Terwijl 

zij dit opaten, werd er voorgelezen 
door de ouders en de juffen. Het was 

ontzettend gezellig. Een goede start 
voor de Nationale Voorleesdagen!  
 

Groep 1/2  
In groep 1 en 2 zijn we bezig met het thema 
“Machines”. Vorige week hebben de kinderen 

van groep 2 vliegtuigjes gevouwen en zoals u 

op de foto kunt zien, ook getest! Ook hebben 
we allemaal zelf een robot gemaakt van lege 

doosjes, doppen en aluminiumfolie. Kijk maar 
eens bij ons door de ramen naar binnen, dan 

ziet u ze staan. Deze week zijn de kinderen 
druk bezig met het slopen van allerlei 

machines. Op de foto zie je hoe Tom en Sjoerd 
dat doen.  
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Groep 5 
Groep 5 heeft met de paperclip-complimenten-lijn gewerkt. Iedere keer wanneer 

een leerling iets mooi, goed had gedaan, mochten ze hun paperclip aan de lijn 
hangen. Wanneer de lijn de grond raakte, mocht de klas een leuke activiteit 

uitkiezen. 
Uiteindelijk hebben ze als beloning schermpjesmiddag gekozen!  Ze mochten op 
vrijdagmiddag 15 januari een iPad, iPhone, tablet of Nintendo meenemen en er 

spelletjes op spelen. Dit was erg gezellig en zeer geslaagd! Nu werken we met 
gele blocnotes rondom het digibord. Wanneer we helemaal rond zijn, mag de 

klas weer iets leuks verzinnen. 
 

Groep 8 
Al enkele weken zijn we druk met de 
voorbereidingen voor het jaarlijkse 
schoolschaaktoernooi dat binnenkort weer 

wordt georganiseerd door de plaatselijke 
schaakvereniging.  

Maar liefst 39 leerlingen wilden meedoen 
met de voorrondes! De vader van Guus uit 
groep 8, Diederik van Huijstee, laat de 

enthousiastelingen veel partijen schaken om 
te oefenen. Uiteindelijk wordt onze 

schoolselectie teruggebracht naar ongeveer 
tien leerlingen. Twee teams zullen onze school vertegenwoordigen op 
zaterdagmiddag 3 februari. De schakers nemen het op tegen een aantal andere 

schoolteams van acht andere basisscholen uit de Utrechtse Heuvelrug. Het 
toernooi vindt, net als vorig jaar, plaats op onze school!  

Wij hopen dat onze leerlingen veel support krijgen, u bent van harte welkom om 
deze middag te komen kijken! 
 

Hieperdepiep HOERA! 
Alvast van harte gefeliciteerd voor de jarigen in februari! 
 

1 Max (2011) 3 

3 Arent (2006) 8 
4 Famke (2011) 3 

6 Ruan (2013) 1/2B 
9 Olivier (2013) 1/2B 

12 Floris (2007) 7 
12 Nathan (2007) 7 

13 Bas (2006) 8 

15 Dirk (2011) 3 
15 Yara (2009) 5 

16 Bram (2006) 8 
19 Faber (2006) 8 

20 Rosalie (2008) 7 
21 Floris (2012) 1/2B 

27 Yannick (2011) 3 
27 Jasmijn (2008) 6 

28 Daniëlle (2006) 8 
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Welkom op school 
Sebastian is in januari vier jaar geworden en zit nu ook gezellig bij ons op school. 

We vinden het leuk dat je er bent en wensen je een heel fijne schooltijd bij ons! 
 

 

 

De volgende NicsNieuws verschijnt op donderdag 22 februari. 

 
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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