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Algemeen

De afgelopen weken hadden een bijzonder
sportief sfeertje bij ons op school! Zo leefden
de kinderen in diverse groepen mee met de
sporters op de Olympische Spelen en zijn
groep 5 t/m 8 zelf wezen schaatsen op de
baan van de Doornsche IJsclub. Voor ons
waren het winnen van de prijs voor de
Sportiefste Basisschool van de Utrechtse
Heuvelrug én binnen 24 uur de eerste en
tweede prijs bij het schoolschaaktoernooi
echte hoogtepunten waar we als team en
met de kinderen heel erg trots en blij van werden!

Schaatsen kijken in groep 8

Personeel

U heeft het ongetwijfeld in de media gelezen of zelfs thuis ervaren: er heerst een
heuse griepgolf in ons land. Ook op een basisschool met zoveel kinderen
ontkomen we daar natuurlijk niet aan! In de iedere groep misten we de
afgelopen weken wel een paar kinderen, van wie sommige het écht flink te
pakken hadden. Ook de leerkrachten ontsprongen de dans niet… Gelukkig was er
voor iedere zieke juf wel een collega bereid én beschikbaar om in te vallen.
Daardoor zijn er bij ons geen groepen noodgedwongen naar huis gestuurd, zoals
op vele scholen om ons heen wel het geval was. Een pluim voor deze toegewijde
juffen!

Levensbeschouwing

Dit schooljaar heeft het onderwerp ‘identiteit’ onze speciale aandacht.
Alles wat leeft heeft een eigen identiteit, een eigen gezicht. Ook organisaties,
zoals scholen hebben een identiteit. Deze komt tot uiting in tal van dingen: het
uiterlijk van de school, de leermiddelen, het onderwijsconcept, uit de manier van
omgaan met elkaar, het onderwijsconcept enz. Vooral de waarden en normen
van de school spelen hierin een grote rol. Belangrijke waarden op onze school
zijn: iedereen is gelijkwaardig en elk kind is uniek. Vanzelfsprekend is het dan
ook, dat tot onze normen hoort dat wij respectvol met elkaar omgaan. Onze
school hoort bij de bijzondere scholen en dat zijn scholen met een christelijke
grondslag.
Katholieke en protestant-christelijke scholen kunnen hun waarden en normen
verbinden met beelden uit de bijbel en uit de tradities. Zo hebben wij een viering
aan het begin van het schooljaar, Advent, Kerst, Carnaval, Pasen. Wij wilden ook
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graag extra aandacht besteden aan de Bijbelverhalen. Vanaf november zorgen
we ervoor dat er voor elke periode Bijbelverhalen klaarliggen, volgens een
bepaald thema. Zo hebben we bijvoorbeeld in januari verteld over Jozef en zijn
broers en beginnen we deze week met de wonderen uit het leven van Jezus.
Daarna volgt het Lijdensverhaal en na Pasen gaan we verder met het
Scheppingsverhaal. De kinderen vinden het boeiende verhalen en vaak zijn er
mooie gesprekken in de klas.
Op deze wijze hopen wij een waardevolle verdieping te kunnen aanbrengen in
ons lesprogramma.

Estafettestaking
De vakbonden hebben medewerkers van scholen in het primair onderwijs in de
provincies Noord Holland, Flevoland en Utrecht opgeroepen om op woensdag 14
maart het werk neer te leggen. De acties die vanaf medio 2017 gevoerd zijn door
medewerkers in het primair onderwijs gingen vooral om twee zaken:
maatregelen om de werkdruk te verminderen en een betere cao.
De kans is aanwezig dat onze leerkrachten gaan staken en dat op 14 maart de
school gesloten zal zijn. We zullen u zo spoedig mogelijk na de voorjaarsvakantie
verder informeren.

TERUGBLIK OP DE AFGELOPEN MAAND
Sportiefste Basisschool 2017

Wat een verrassing voor ons toen we
op vrijdag 2 februari tijdens het
Sportgala in de Binder in Leersum op
het podium stonden (Olga,
Annemiek, Sandra en Marjolein) en
we sportcommentator Hans van
Zetten hoorden zeggen: “En de prijs
voor de Sportiefste Basisschool van
de Utrechtse Heuvelrug gaat naar…
Daltonschool Nicolaas in Doorn!!” Blij
en trots namen we het prachtige
beeldje en de cheque ter waarde van
€500,- in ontvangst. Niet alleen de
stemmen van de inwoners maar ook
de stem van de jury zijn we
dankbaar. Zoals één van de leden
van Sportteam Heuvelrug zei: “Jullie
reageren altijd zo enthousiast op ons aanbod, zijn altijd bereid om mee te doen.
Heel bijzonder!” Dit blijven we natuurlijk doen: deelnemen aan lokale
activiteiten, aan clinics die de sportverenigingen ons aanbieden, onze eigen
gymlessen met zorg voorbereiden en geven. En natuurlijk de ontwikkeling van
ons schoolplein, waar de €500,- aan besteed zal gaan worden!
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Schaakkampioenen!

Nog maar nauwelijks bekomen
van het Sportgala, waren we op
zaterdag 3 februari al vroeg in de
weer om de school gereed te
maken voor het
schoolschaaktoernooi waar teams
van negen basisscholen uit de
Utrechtse Heuvelrug aan
deelnamen. In de lokalen van
groep 5 en 8 stonden de tafels
klaar en in groep 3 was een
gezellig schaakcafé ingericht waar
de kinderen een versnapering
konden kopen en een potje
konden schaken. Na een zeer
geslaagde middag werd het erg
spannend: onze teams moesten tegen elkaar de finale spelen! De Nicolaas ging
er dus wederom met de winst vandoor: de eerste én tweede prijs bleven bij ons
op school. Zie hierboven onze trotse schaakkampioenen met hun prijzen en in
het midden de prijs voor de Sportiefste Basisschool!

Carnaval 2018!!

Het Carnavalsfeest op onze school is weer achter de rug! Op dinsdag 13 februari
was het de hele dag een feestelijke optocht van allemaal verklede kinderen en
juffen. Zoals gewoonlijk begon de dag met het hossen door de gangen en de
lokalen. Daarna was de eerste Playbackshow voor de kinderen van de groepen 1
tot en met 4. Wat hadden zij goed geoefend en wat spatte het plezier er vanaf!
De grote winnaars waren de kinderen van groep 1a, met een wervelend liedje en
dansje!
Daarna was het de beurt aan de kinderen van de bovenbouw. De grote Mozart en
assistent zaten tussen het publiek, als juryleden. Dat maakte het extra
spannend. Ook dit jaar gingen de kinderen van groep 8 er met de eerste prijs
vandoor. Zij zijn oppermachtig in de playbackshow. Een groot compliment is er
ook voor de ouders van de Ouderraad. Zij zorgden voor een mooie aankleding
van de school, voor een fotoreportage en een heerlijke chocoladesoes met
drinken. En daarna ook nog weer voor het opruimen. Al met al een feestelijke
dag!

Voorleeskampioen!

Op woensdag 14 februari heeft Belen Holl uit groep 7 meegedaan aan de
voorronde van de Nationale Voorleeswedstrijd.
Dit is een wedstrijd voor alle kinderen uit de groepen 7 en 8: wie kan het beste
voorlezen? Aan het einde van de Kinderboekenweek hebben we op school een
voorleeswedstrijd
gehouden en deze werd
gewonnen door Belen!
Zij was en is dus onze
schoolkampioen! De jury
schreef in het rapport
-3-

dat Belen heel mooi kon voorlezen, met een duidelijke stem en veel aandacht
voor het publiek. Op woensdagmiddag mocht Belen dan onze school
vertegenwoordigen tijdens de eerste voorronde voor de provinciale
kampioenschappen. Dat was beslist niet gemakkelijk want er waren maar liefst
10 andere deelnemers. En dan is het voorlezen in de grote zaal van de Binder in
Leersum, met een hoop publiek, best nog wel spannend. Hoewel Belen een
mooie prestatie neerzette, was de concurrentie toch te groot. Wij blijven echter
onverminderd trots op onze schoolkampioen!

Groep 1/2

Op maandag 5 februari 2018 zijn de kinderen van groep 1 en 2 naar een
voorstelling geweest van Het Filiaal theatermakers. De voorstelling heette Oor
overboord. Twee acteurs, Amy en Boy, speelden het verhaal van Max. Max is
volgens haar vader een wonderkind omdat ze zo goed in heel veel dingen. Maar
soms wil Max gewoon even helemaal niets. Niet iets oefenen, geen opdrachtjes
en zeker niet luisteren naar anderen. Soms wil ze alleen maar stilte en een
beetje ronddobberen in haar eigen bedenksels. Plotseling ontmoet ze Markus en
belandt ze zomaar opeens in een groot avontuur.
De kinderen hebben ademloos zitten kijken en genoten van deze leuke en
spannende voorstelling. Helemaal knap was het dat we met zijn allen er lopend
naar toe zijn gegaan!
Wil je deze voorstelling ook zien of meer weten over Het Filiaal theatermakers?
Kijk dan op www.hetfiliaal.nl.
(de foto’s zijn gemaakt door Remke Spijkers)

Nieuws uit groep 3

Vorige maand hebben de kinderen van groep 3 de laatste
letters geleerd en dat betekent dat we het lezen en
spellen nu verder kunnen uitbreiden. Voor de kinderen
een mooi moment, want vanaf nu mogen ze ook boeken
lenen uit de schoolbibliotheek. Dat voelt toch een stuk
stoerder dan wanneer de juf de boeken , die uit diezelfde
“bieb” komen, in de klas heeft. Een mooi extraatje om
het lezen weer wat aantrekkelijker te maken. Op het
gebied van spelling zijn we nu ook begonnen met de
methode Staal. De eerste vier spellingcategorieën zijn
inmiddels aangeleerd, vooral de gebaren vinden de
kinderen erg leuk. Op de foto is het gebaar van het
plankwoord te zien: “Daar mag geen g tussen!”
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Ook zijn we begonnen met het eerste thema
van Blink. In groep 3 en 4 zijn de thema’s niet
opgesplitst in geschiedenis, aardrijkskunde en
natuur en techniek, maar er wordt een
combinatie gemaakt waar een van de vakken
een iets prominentere rol in speelt. Het eerste
thema heet “mijn geschiedenis”. De kinderen
kijken terug naar de tijd van toen ze een baby
of kleuter waren. De babytijd is samen met de
ouders ingevuld. Wat de kinderen erg leuk
vonden, is raden wie welke baby is. Vooral toen
ze erachter kwamen dat er ook foto’s van de
juffen tussen zaten! Het is mooi je om vanuit de eigen geschiedenis te gaan
oriënteren op de wereld om ons heen.

Nieuws uit groep 8

Dit jaar zijn we gestart met een nieuwe
methode voor wereldoriëntatie. In de
geschiedenislessen spraken we uitgebreid
over de Tachtigjarige oorlog en zo kwamen
we op het idee dat het leuk zou zijn om met
de hele groep de film ‘Storm, Letters van
vuur’ te bekijken. En dan natuurlijk liefst
meteen gezellig in de vorm van een
filmavondje. Het fijne van groep 8 is
natuurlijk dat er dan meteen een commissie
gevormd kan worden die dat zelfstandig
kunnen en willen organiseren. Zo gezegd, zo
gedaan. Wessel, Gijs N. en Thijs hebben dat keurig gedaan! Vrijdagavond zaten
we met z’n allen om 18.30 u klaar om de film te bekijken. Kids kwamen in
relaxte kleren, met zitzakken en kleedjes onder de arm. Het werd extra gezellig
omdat de commissie voor drinken, popcorn en chips had gezorgd. De film was
superspannend en nog leerzaam ook!
De afgelopen jaren hebben we steeds in de
winter een aantal weken breiles gekregen in
groep 8.
Ook dit jaar was de moeder van juf Koosje
(inmiddels 80 jaar) weer enthousiast om dit
met de liefhebbers te doen.
Ongeveer 10 kinderen hadden veel zin om
te leren breien (sommigen hadden de kunst
al een beetje onder de knie).
Op de dinsdagmiddag is dat natuurlijk een
heel knusse afsluiting van de intensieve werkdag!
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In groep 8 komt ook altijd het thema ‘De Gouden Eeuw’
aan bod bij de geschiedenislessen. Een thema wat
enorm tot de verbeelding spreekt en een goede
aanleiding om Amsterdam te bezoeken. Met 30 kids een
hele onderneming, maar wat was het weer een leuke
dag!! Onder begeleiding en met de hulp van
enthousiaste ouders vertrokken we met auto’s naar
Amsterdam en werden daar in Café Stevens ontvangen
met koffie en warme chocolademelk met slagroom.
Daarna gingen de kinderen met de ouders in groepjes
een speurtocht maken door het alleroudste gedeelte
van de stad. Een erg leuke en zelfs voor de ouders
leerzame tocht.
Om 12.00 uur stond er een lekkere lunch voor ons klaar
in het café waarna we met de hele colonne naar het Centraal Station wandelden
en van daaruit met het pontje naar This is Holland. Deze nieuwe attractie was
een hoogtepunt van de dag! Na een interessante introductie waar we veel
leerden over onder andere inpoldering gingen we in een letterlijke vogelvlucht
over alle highlights van Nederland op de meest spectaculaire wijze.
Het Amsterdam-uitje was al met al een geweldige dag!

VOORUITBLIK OP DE KOMENDE MAAND

Kangoeroewedstrijd 2018

Dit jaar zal onze school weer meedoen met de Kangoeroe wiskundewedstrijd.
Dit is een wedstrijd die wereldwijd gehouden wordt voor alle kinderen vanaf
groep 3. ( tot en met 6 VWO ) Er zijn verschillende niveaus: voor de groepen 3
en 4, voor de groepen 5 en 6 en ook voor 7 en 8. Alle opgaven zijn in de vorm
van een verhaaltje, er worden 4 antwoorden gegeven, daar moet uit gekozen
worden. Ook is er een maximale tijd, dat kan een halfuur zijn, of 50 minuten. In
de klas zijn er voldoende voorbeeldsommen waarmee de kinderen kunnen
oefenen.
Iedereen die meedoet krijgt een aandenken en een certificaat. Natuurlijk zijn er
prijzen voor de kinderen die de hoogste score behalen en er zijn prijzen die
gewoon verdeeld kunnen worden, zeg maar: aanmoedigingsprijzen.
Voor alle kinderen die van rekenen houden of van puzzelen is dit een geweldige
uitdaging! Op onze school hebben zich 43 dappere kandidaten opgegeven. De
antwoorden worden dezelfde dag nog digitaal opgestuurd en dan is het
afwachten of er iemand in de prijzen is gevallen. In elk geval: een leerzame
ervaring verzekerd!
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Berichten van de TSO
Het regent, het regent, de pannetjes worden nat.....
én de kindjes worden vies!!!
In de afgelopen maanden hebben we niet echt kunnen genieten van mooi
winterweer. Het was nat, het was modderig, het was kortom vies weer. En dat
hebben we gemerkt. De kinderen zitten de hele dag binnen, dus in de
lunchpauze proberen we ze naast de boterham ook altijd wat verse buitenlucht te
laten happen en wat rond te laten rennen. Omdat er op het schoolplein altijd wel
plassen liggen en de zandbak ook bij slecht weer heel aantrekkelijk is, worden de
kinderen ook wel eens vies. Soms zelfs héél vies. Daarom, bij slecht weer: trek
uw kind niet de mooiste kleren aan. Geef laarsjes mee, een regenjasje, kortom,
spullen waarvan het niet zo erg is als het vies wordt.
Snoep
Het komt regelmatig voor dat kinderen snoep of koekjes in hun lunchtrommel
mee krijgen. We vinden het fijner als u dat niet doet. Het is niet zo leuk voor
andere kinderen en het is vaak moeilijker om kinderen eerst hun boterham op te
laten eten. Geef liever een blokje kaas, een tomaatje of komkommertje mee. Is
ook lekker en als u dat met een prikkertje aan elkaar in de lunchtrommel doet is
het ook een feestje.
Aan- en afmelden voor het overblijven
Het aantal overblijfkrachten wordt afgestemd op het aantal aangemelde
kinderen. Blijft uw kind over, meldt uw kind dan voor 11 uur op de overblijfdag
aan via www.overblijvenmetedith.nl
Als uw kind aangemeld is, maar niet komt, bijvoorbeeld door ziekte, meldt uw
kind dan ook even af! Alleen doorgeven aan school dat uw kind ziek is, is niet
voldoende, want de leerkrachten kunnen niet in het overblijfsysteem komen.
Hartelijk dank!
Overblijfkrachten gezocht
Elke overblijfdag zorgen 8 tot 10 overblijfkrachten voor uw kinderen. Het aantal
kinderen dat overblijft neemt toe, dus we hebben echt meer overblijfkrachten
nodig. We hebben regelmatig oproepen gedaan en briefjes opgehangen, maar tot
nu toe heeft niemand zich gemeld. We hebben meer dan 200 kinderen op school,
dus we hopen dat er toch nog een paar ouders zijn die 1x per week of 1x per 14
dagen ook een uurtje willen overblijven.
Prettige bijkomstigheid: u krijgt per overblijfbeurt een belastingvrije vergoeding.
Neem voor meer informatie contact op met Margit Boltong, 06-28640867 /
eat@12link.nl
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Hieperdepiep HOERA!

Wat een feest voor de jarigen in maart! Alvast van harte gefeliciteerd allemaal!
Julian (2009)
Koen (2008)
Tom (2011)
Caspar (2012)
Ella (2008)
Wessel (2006)
Talitha (2008)
Frederik (2011)
Jesse (2006)
Joris (2010)
Noor (2010)
Tim (2006)
Max (2013)

5
6
3
3
6
8
6
3
8
5
4
8
1/2A

Welkom op school

Charlotte is in februari 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!
Met zoveel jonge kinderen op school gebeurt er weleens een ‘ongelukje’. Voor de
bak reservekleding zijn broeken maat 122/128 van harte welkom!

De volgende NicsNieuws verschijnt op donderdag 29 maart.

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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