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Algemeen

Na een dynamische week op school met oudergesprekken en een geweldig
Paasfeest (daarover in de volgende NicsNieuws meer) hebben we allemaal zin in
een lang vrij weekend. In deze NicsNieuws kunt u lezen wat er de afgelopen
maand allemaal weer is georganiseerd en ondernomen bij ons op school. En dat
naast het ‘gewone’ lesrooster! Zowel bij de vele hulpouders – zo fijn dat zij altijd
weer bereid zijn te helpen, bij wat dan ook! – als bij de leerkrachten geeft het
zoveel voldoening om de kinderen enthousiast en blij te zien. Het paasontbijt
vanmorgen was daar een prachtig voorbeeld van: wat was het gezellig in alle
groepen!

Personeel

Op woensdag 14 maart was de school gesloten omdat ook
ons team meedeed aan de estafettestaking in het primair
onderwijs; dit keer staakten de basisscholen in de
provincies Flevoland, Utrecht en Noord-Holland.
Cindy, Malou, Jacqueline en Nicole zijn naar Amsterdam
geweest waar zij met vele andere leerkrachten een mars
door het centrum van de stad liepen, van de Stopera tot
het Museumplein. De moeder van Hannah trof de stakende
juffen ’s morgens in de trein aan en maakte deze vrolijke
foto!

Gisteren is er door negen collega’s en onze
overblijfcoördinator Margit heel hard
gewerkt en geoefend tijdens de basiscursus
BHV die bij ons op school werd verzorgd.
Met nog een flink stuk thuisstudie
voorafgaand aan deze dag zijn we nu heel
veel BHV-ers rijker. Malou, Sandra, Roos,
Geesje, Paula, Koosje, Rosanne, Julie en Saskia; heel fijn! Het is een veilig
gevoel; niet alleen op school, maar ook tijdens het overblijven en bijvoorbeeld
gym, uitstapjes en kamp. Nathalie R. en Annemiek zijn al jaren BHV-er dus we
zijn nu eindelijk op alle schooldagen goed ‘voorzien’.

Schoolfruit

Op 17 april ontvangen we laatste levering schoolfruit, daarna stopt de subsidie.
Hoewel we het een leuk experiment vonden en de meeste kinderen genoten
hebben van de bekende en minder bekende soorten fruit en groente, hebben we
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besloten om het geen vervolg te geven. Met name de kosten en de soms wat
ingewikkelde logistieke kant zijn daarbij doorslaggevend geweest.

TERUGBLIK OP DE AFGELOPEN MAAND

Groep 1/2: Palmpasen

Met hun mooi versierde Palmpasenstokken gingen de groepen 1/2 vrijdag 23
maart naar de verzorgingshuizen van Oranjestein en het Zonnehuis. Maar de
wandeling met de Palmpasenstokken kan niet starten zonder de nodige
voorbereidingen de dagen ervoor:
Thuis hadden de kinderen al een kruis gemaakt en deze werd op donderdag
samen met kinderen uit groep 5 en 6 versierd. Met crèpepapier, buxustakjes,
snoepjes en een broodhaantje werden de stokken prachtig. De samenwerking
tussen de verschillende groepen verliep heel goed: de grote kinderen voelden
zich enorm verantwoordelijk voor hun jongere schoolgenoten. Samen werd
steeds overlegd over welke kleur, hoeveel groene takjes, welke en hoeveel
snoepjes er aan de Palmpasenstok bevestigd moesten worden. Dat alles goed
vast moest zitten was natuurlijk heel belangrijk
want je wil niet halverwege de wandeling het
broodhaantje verliezen. De stokken werden dus
goed gecontroleerd en her en der werd één en
ander nog voorzien van een extra knoopje of
plakbandje.
En als je dan bij de oude mensen bent, is dat
soms heel spannend. Vaak ontstaat er vanzelf
een gezellig praatje tussen het kind en de
bewoner en daar doen we het dan ook voor. De
mensen in de tehuizen zijn blij met de aandacht
van de kinderen. De kinderen vinden het fijn dat
ze een ander plezier kunnen doen met iets
moois wat ze zelf geknutseld hebben!
Wist je dat… het broodhaantje symbool staat voor de haan die één keer kraaide,
nadat Petrus drie keer had gezegd dat hij Jezus niet kende? Het haantje is
gemaakt van brood, omdat dit het breken en het verdelen van het brood
symboliseert, zoals Jezus tijdens het laatste avondmaal deed.
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Groep 3

Op dinsdag 20 maart hebben wij een bezoek gebracht aan de boerderij van boer
Coen en boerin Janneke. We hebben een rondleiding gekregen waarbij wij veel
uitleg kregen over het werk op de boerderij. Wij konden de koeien en kalfjes van
dichtbij bekijken, hebben geleerd wat er van melk gemaakt wordt en in de
melkput gekeken waar de koeien gemolken worden. Het was ook heel
interessant dat er op de boerderij veel robots waren, zoals een robot die de mest
opruimt en een robot die het eten verdeelt. Na wat gegeten en gedronken te
hebben, mochten wij in groepjes opdrachten doen. We mochten de stal
aanvegen, op de tractor zitten, koeien natekenen en een houten koe ‘melken’.
Het was ontzettend leuk!

Groep 3 en 4

Op donderdag 22 maart was er voor groep 3 en 4 een tennisclinic bij Ludenti. Na
een estafette als warming-up gingen de kinderen aan de slag met een racket en
een bal. De oefeningen waren gericht op balvaardigheid. Aan het eind mochten
de kinderen een potje tennissen in tweetallen. Het was erg leuk!

De maandviering van groep 3 en 4
Afgelopen vrijdag was het weer zover: de kinderen mochten hun talenten volop
laten zien! n wat was er weer veel te zien en te beleven. Samen werd er
luidkeels gezongen op het ‘Kinderen voor kinderen’-liedje ‘Op een onbewoond
eiland’. Groep 3 liet duidelijk zien welke getallen er verliefd op elkaar waren,
zowel leerzaam als leuk! En met hulp van de moeder van Flynn uit groep 4 kwam
een spannend toneelstuk voorbij over een krokodil. Afwisselend waren er
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moppen en versjes over de winter en de paashaas. Er werd goed gedanst op
‘Haaienalarm’ en ‘Eye of the Tiger’. Nova liet heel mooi horen hoe goed ze op de
harp kon spelen en meerdere kinderen deden dat op het keyboard.
Een goede afsluiter was het lekker uitleven op het liedje ‘Leef’. Wederom een
leuke maandviering!

Groep 5

Geschiedenis: de Middeleeuwen
Afgelopen weken zijn we heel druk geweest met de Middeleeuwen. Hoe leefden
de mensen toen, waar woonden ze en wat deden ze voor werk. We hebben
geleerd dat er ambachten waren en ze lid moesten worden van een gilde. Ook
dat leven in die tijd eigenlijk heel erg vies was; de po werd op straat geleegd,
overal liepen ratten, de zwarte dood kostte heel veel mensen het leven, van
hygiëne was geen sprake. Ook waren er spannende verhalen: wanneer je iets
gedaan had wat bestraft moest worden, werd je aan de schandpaal genageld.
Daar komen de hedendaagse uitdrukkingen “voor paal staan” en “iets schandalig
vinden” vandaan. Je kreeg een bordje om je nek waarop stond wat je misdaan
had en mensen mochten tomaten en eieren naar je gooien. Kortom, de
Middeleeuwen was niet echt een prettige periode om in te leven.
Biologie: het menselijk lichaam
Een zeer interessant maar af en toe ook eng thema dit keer bij biologie. Hoe
werkt ons menselijk lichaam? Wat gebeurt er met het eten wanneer je het
doorslikt en welke weg legt het af (van mond tot kont)? Wat gebeurt er in je
hersenen?
Ook hebben we gezien dat niet iedereen gezond wordt geboren; sommige
mensen missen een arm of been maar gelukkig zijn er tegenwoordig protheses,
worden niet groot, of zijn bij de geboorte al heel ziek. We weten nu hoe blij we
moeten zijn dat we allemaal gezond zijn maar ook hoe we gezond moeten
blijven!
De afgelopen dinsdagen zijn we bezig
geweest met een box over bezige bijen.
Hierin leren we hoe honing wordt gemaakt,
wat het verschil is tussen bijen, wespen en
hommels en welke functie welke bij heeft in
een bijenkorf. Volgende week gaan we
honing proeven en kijken hoe het komt dat
je verschillende smaken honing hebt.
Daarnaast zijn wij op dinsdag 27 maart naar
Huis Doorn geweest. Het was ontzettend
leuk en leerzaam. De kinderen konden al
veel zelf vertellen na de lessen over Wilhelm
en Willie, maar stelde daarnaast nog wel
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veel vragen. We kregen een rondleiding, mochten koffie malen, met een
kroontjespen schrijven en koperpoetsen. Vanwege het mooie weer konden we
ook nog even Oudhollandse spelletjes spelen.
Na de boekbesprekingen zijn nu de spreekbeurten aan de beurt. Deze week zijn
we begonnen!

Groep 7 Plastic soep = Linke soep!
Groep 7 is de afgelopen twee weken bezig geweest met het project ‘Plasticsoep’!
Iemand van de Plastic Soup Foundation heeft ons een leerzame gastles gegeven
over de voor – en met name de nadelen van plastic. Wat is plastic soep, wat zijn
de gevolgen ervan en hoe kunnen we het plasticverbruik verminderen? Ook zijn
we zelf gaan onderzoeken wat er rondom de school en Albert Heijn aan plastic
afval ligt op straat. Verder hebben we een aantal proefjes gedaan om biologisch
afbreekbaar plastic te maken (met zetmeel) en proefjes om aan te tonen in
welke producten zetmeel zit. Tot slot hebben we volgende week nog een les over
microplastics in verzorgingsmiddelen. Al met al een actueel onderwerp en we
hebben het goede voornemen iets bewuster met plastic producten om te gaan.

Groep 8

Gastles van het Waterschap: Droge voeten
Op donderdag 8 maart ontvingen wij in de klas een medewerker van het
waterschap, Hoogheemraadschap ‘De Stichtse Rijnlanden’, in de klas. Marjan
Blom gaf ons les, over wat wij in onze leefomgeving kunnen doen om ‘droge
voeten’ te behouden in tijden waarin we steeds vaker te maken krijgen met
extreem weer.
Door leuke en uitdagende proefjes te doen, ontdekten de kinderen het verschil in
de grondsoorten in onze eigen omgeving (zand- en kleigrond), het verschil hoe
het (regen)water ‘verdwijnt’ in deze verschillende grondsoorten.
Wat kunnen wij doen om het teveel aan regenwater bij pittige hoosbuien
(tijdelijk) op te vangen?
Kinderen konden zelf de leefomgeving veranderen in de zogenaamde ‘watertafel’,
tuinen met een terras werden vervangen door een grasveld, er werd een bekken
aangelegd, waar het regenwater kon worden opgevangen, etc.
Groep 8 weet nu hoe we droge voeten kunnen houden!
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Advocaat in de klas
Op vrijdag 9 februari startte groep 8 het project ‘Advocaat in de klas’. We
hadden deze middag bezoek van een jurist, meneer Hogendoorn en een
advocaat, Wilma Tonckens, de moeder van Thijs.
Meneer Hogendoorn vertelde het een en ander over het rechtssysteem in
Nederland, de advocaat vertelde over haar werk. Op vrijdag 16 maart was het
vervolg. We kregen wederom bezoek van onze advocaat Wilma Tonckens , maar
ook van een officier van Justitie, Elisabeth van Suchtelen, de moeder van Arent.
Nadat de officier van Justitie ook verteld had over haar werk, werd de klas
omgetoverd tot een ‘oefenrechtszaal’.
Er werd een strafzaak voorgelegd in de klas, deze werd bíjna net als in het echt
behandeld, dat laten de foto’s hieronder wel zien!

Hartelijk dank nog, Wilma en Elisabeth, het was zeer leerzaam!
Week van het geld
Op woensdag 21 maart kwam de vader van Laurens in de klas. Hij werkt bij een
bank. Het was onlangs ‘de week van het geld’, daar wordt op scholen ook
aandacht aan besteed. Het doel hiervan is dat kinderen bewust leren omgaan
met geld. Aan de hand van een quiz werden allerlei financiële (jeugd)zaken aan
de orde gesteld. Ook deze les was zeer leerzaam!
Nogmaals dank aan Teo van de Kolk!
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De kruisweg verteld door juf Olga

Gisteren hebben de groepen 6, 7
en 8 een bezoek gebracht aan de
kerk waar juf Olga de kruisweg van
Jezus vertelde.
We hebben alle schilderijen gezien
en weten nu precies wat er gebeurd
is vanaf het verraad door Judas tot
aan de opstand van Jezus.
Juf Olga, bedankt voor de
interessante uitleg!

Hieperdepiep HOERA!
Van harte gefeliciteerd voor alle
3
Marlijn (2010)
6
Mijntje-Maud (2013)
10
Noah (2013)
10
Willem (2008)
11
Bram (2012)
11
Tom (2008)
11
Hannah (2013)
15
Pieter (2007)
19
Gijs (2009)
21
Tove (2009)
24
Evimare (2012)
25
Nova (2010)
25
Paul (2009)
25
Ishan (2009)
26
Benjamin (2007)
29
Quirijn (2010)
30
Anouk (2009)

jarigen in april!
4
1/2B
1/2A
6
1/2A
6
1/2A
7
5
5
1/2B
4
5
5
7
4
5

Welkom op school

De afgelopen maand zijn er zes kinderen vier jaar geworden en gezellig bij ons in
de kleutergroepen begonnen. Welkom Gijs M., Max, Mats, Gijs V., Jesse en
Linde: wij vinden het gezellig dat jullie er zijn en wensen jullie een heel fijne tijd
bij ons op school!
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Wij wensen u
Fijne Paasdagen

De volgende NicsNieuws verschijnt op donderdag 26 april.

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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