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Algemeen 
Al lange tijd zijn we met de kinderen, met het team en met ouders in gesprek 
over een fijner schoolplein: meer speel- en  sportmogelijkheden, minder tegels. 
Wel duikelen, geen modder, wel voetballen en liefst ook klimmen. Meer ruimte 

en liefst de fietsenstalling naar een andere plek. En een leuk speeltoestel zou ook 
fijn zijn. Kortom: best wat wensen en eisen!  

Na een periode van oriënteren en overleggen zijn we begin deze maand met een 
groepje ouders en leerkrachten tot overeenstemming gekomen over de indeling 
van de pleinen en de veranderingen die in ieder geval moeten gaan plaatsvinden 

(inderdaad het verplaatsen van de fietsenstallingen). Inmiddels hebben we een 
bureau benaderd en ligt er een offerte waar we na de meivakantie mee aan de 

slag gaan. In het meest ideale geval vindt de vernieuwing van het schoolplein (of 
een deel daarvan) al in de zomervakantie plaats! We houden nog wel een slag 

om de arm, maar de mogelijkheden zijn er in ieder geval. 
Wat in ieder geval in de zomervakantie gaat gebeuren, is het vervangen van alle 
overige toiletgroepen in de school.  

Daarnaast zijn er deze week op diverse plekken in de school (lokaal groep 5 en 
groep 8, speellokaal) nieuwe verduisteringsrolgordijnen bevestigd. Binnenkort 

zullen alle zonneschermen van nieuw doek worden voorzien. Mooi op tijd met 
hopelijk een zonnige periode voor de deur! 

 

Personeel 
Eind mei gaat onze collega Rosanne van haar zwangerschapsverlof genieten. 
Omdat haar verlof voor een deel in de zomervakantie valt, zullen we haar pas in 

november terug zien. Na de meivakantie is ze er gelukkig nog even!  
Haar verlof in groep 3 zal worden ingevuld door Nicole, leerkracht van groep 

1/2a en voor de meeste kinderen een vertrouwde juf. Voor de vervanging in 
groep 1/2b zijn we nog op zoek, maar hopelijk kunnen we snel na de 
meivakantie meer melden. 

 

Oudertevredenheid  
Gisteren heeft u een mail ontvangen met daarin de link naar de ouder-

tevredenheidpeiling. We stellen het erg op prijs wanneer u deze peiling wilt 
invullen; het is voor ons belangrijk om te weten hoe u over de school denkt. De 

uitkomst van deze peiling wordt besproken in het team en met de MR, het plan 
van aanpak dat uit deze besprekingen voortvloeit wordt met u gedeeld. 
Daarnaast vergelijkt het bestuur de uitkomsten van de peilingen van alle scholen 

om te zien wat er breder aangepakt kan en moet worden. De peiling kan tot en 
met 29 april worden ingevuld!  
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TERUGBLIK OP DE AFGELOPEN MAAND  
 

Pasen 
Op donderdag 29 maart vierden we met de hele school 
Pasen. We begonnen deze dag met een heerlijk 

paasontbijt. De tafels waren feestelijk gedekt en er werd 
lekker gesmikkeld van al het lekkers. Na het ontbijt ging 

eerst de onderbouw naar de kerk voor de paasviering en 
de bovenbouw ging knutselen. Na het tien-uurtje ging de 

bovenbouw naar de kerk. Er werd 

gesproken over ‘nieuw leven’ en wat 
er met Pasen precies gebeurde met 

Jezus. 
In de middag verstopte de 
bovenbouw paaseieren voor de onderbouw en werd er druk 

gezocht op het schoolplein. Nadat alle eieren gevonden 
waren, werd de dag afgesloten met nog even buitenspelen 

en alle kinderen kregen een lekker chocolade ei. 
We willen de ouders bedanken voor de inkoop, organisatie 

en hulp! 
 

 

Koningsspelen 
Afgelopen vrijdag vonden de 

Koningsspelen plaats. Zoals ieder jaar 
stond deze in het teken van spelletjes en 

sportactiviteiten. 
Ook deze feestelijke dag begon met een 
Koningsontbijt. Alle kinderen kwamen in 

hun schoolshirt zodat de klassen oranje 
gekleurd waren. 

Na het ontbijt begeleidde Lisette (moeder 
Koen en Lotte) het liedje van de 
Koningsspelen Fitlala. Er werd gedanst, 

gesprongen en gezongen. Na deze warming-up was het tijd voor het 
spelletjescircuit. De groepen 7 en 8 hadden spelletjes voorbereid zodat de 

kinderen van de groepen 1 t/m 6 deze spelletjes konden spelen. Wat hadden we 
een geluk met het zonnige weer en wat werd er gestreden om de snelste tijd, het 
hoogst aantal punten maar bovenal was het een zeer gezellige ochtend.  
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Om 12 uur was de onderbouw uit en ging de bovenbouw lunchen.  

Na de lunch vertrokken we naar het Rosarium om hier ons laatste restje energie 

kwijt te raken. Er werd druk op de trampoline gesprongen, geskelterd en 
gemidgetgolft. 

Om 14.00 uur was deze feestelijke oranje dag helaas ten einde, maar we kunnen 
terugkijken op een geslaagde dag! Groep 7/8 en de ouders; bedankt voor al 

jullie inspanningen! 

 
 

Theatervoorstelling De drakentemmer van groep 3 en 4 
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Excursie groep 3 en 4 naar de Molen Maallust in Amerongen 

Dit bezoek is een onderdeel van het 
project Wie woont of werkt waar? 
Het maakt deel uit van het 

Cultuurprogramma, dat Kunst 
Centraal en Landschap Erfgoed 

Utrecht gezamenlijk aanbieden aan 
de scholen in de Utrechtse 
Heuvelrug.  

Arie en Ben zijn molenaars. Tijdens 
ons bezoek hebben zij alles verteld 

over de werking en de geschiedenis 
van de molen. Toen de wieken 

gingen draaien was dat erg mooi 

om te zien. Door de zeilen in de 
wieken kunnen de wieken ook 

steeds sneller gaan. In de molen 
hebben de kinderen het graan 
gezien en ook hoe het vermalen 

wordt tot meel. Het was een 
leuke leerzame excursie. 

 
   

Groep 5 
Altijd maar uit het boek werken, werkt niet altijd even motiverend. Daarom 
hebben we in groep 5 een paar keer de rekenles ‘anders’ gedaan. De kinderen 

moesten cijfers zoeken in de school en deze bij 
elkaar gaan optellen. Ook moesten zij een 
schatkistje zoeken, het geld erin tellen en 

uitrekenen hoeveel geld ze erbij moesten doen 
om €100 te maken. Ook hebben we een 

spellingestafette gedaan. Hierbij ging het niet 
alleen om de snelheid, maar ook om teamwork 
en de spellingscategorieën. Voor ieder 

goedgeschreven woord kregen ze een punt.  

 

 

Groep 6 
Eind maart heeft groep 6 de kleutergroep 1/2 B 

geholpen met het versieren van de Palmpaassstokken. 
De kleuters hadden allemaal een eigen stok in de vorm 
van een kruis meegenomen en deze moest natuurlijk 

mooi versierd worden. Met wat handige handjes uit 
groep 6 lukte dit prima! De kinderen werkten goed 

samen en met het uiteindelijke resultaat zijn de bejaarde 
bewoners van het Zonnehuis enorm blij gemaakt. 
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Op donderdag 5 april heeft groep 6 een bezoek gebracht aan de Boswerf. Het 

thema van ons bezoek was Robin Hood. De kinderen leerden leven en overleven 
als Robin Hood. Ze hebben leren boogschieten, hutten bouwen, naar dieren 

luisteren en nog veel meer. Het was een erg geslaagde middag. Met dank aan de 
ouders en opa’s en oma’ s die hebben meegereden en een groepje hebben 
begeleid. 

 
 

Project in groep 7 en 8: Dit herdenken wij 

 
De Tweede Wereldoorlog is meer dan 70 jaar geleden, maar nog steeds vind je 

overal monumenten om die te herdenken. Waarom staan ze er nu nog steeds? 
En wat is het verhaal achter deze monumenten?  
Wij bespraken in de groepen 7 en 8 wat herdenken is en wat het voor hen 

betekent. Aan de hand van verhalen en bronnen ontdekken we meer over 
gebeurtenissen op  

de Utrechtse Heuvelrug tijdens de Tweede Wereldoorlog. Vervolgens bezochten 
we het herdenkingsmonument bij het Cultuurhuis in Doorn. Ten slotte maken de 
kinderen samen met een kunstenaar hun eigen herdenkingsmonument voor een 

gebeurtenis die voor hen veel betekent. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Eindtoets groep 8  
Alle leerlingen van groep 8 in Nederland maakten deze week een Eindtoets.  
Onze leerlingen hebben op dinsdag en woensdag de 
zogenaamde IEP Eindtoets gemaakt. Deze toets stel vast op 

welk (referentie)niveau leerlingen taal en rekenen beheersen 
aan het eind van de basisschool.  
Daarnaast geeft de toets op basis van de toetsresultaten een 

advies voor het voortgezet onderwijs. Deze toetsresultaten 
dienen als second opinion voor het schooladvies dat eerder 

door school aan de leerlingen is gegeven. In mei verwachten we de uitslag van 
deze toets. 
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 VOORUITBLIK OP DE KOMENDE MAAND 
 

Avondvierdaagse 
Van 5 t/m 8 juni loopt onze school zoals ieder jaar mee met de Avondvierdaagse. 
De maandag na de vakantie, 14 mei, ontvangt u de brief met informatie en een 

strook waarmee u uw kind(eren) kunt aanmelden. Deze brief gaat op papier mee 
en wordt ook via de mail verspreid. 

 

Schoolvoetbaltoernooi 
Op woensdag 16 mei (bovenbouw) en woensdag 23 mei (onderbouw) barst de 
strijd weer los om de felbegeerde beker die toekomt aan de winnaar van het 

schoolvoetbaltoernooi. Er zijn heel veel kinderen die zich hebben ingeschreven 
dus de Nicolaas zal goed vertegenwoordigd zijn! 

 

Hieperdepiep HOERA! 
Van harte gefeliciteerd voor alle jarigen in mei! 

1 Féline Groep 5 

2 Annemarijne Groep 7 

3 Julia de Brey Groep 8 

4 Guus Groep 8 

8 Femke Groep 1/2b 

8 Sjoerd Groep 7 

10 Felix Groep 8 

12 Anne Groep 4 

12 Isaac Groep 1/2b 

14 Nor Groep 8 

16 Juna Groep 6 

16 Charlie  Groep 1/2a 

18 Pleun Groep 7 

19 Lotte Groep 8 

19 Silvijn Groep 1/2a 

23 Marilène Groep 6 

24 Samuel Groep 1/2a 

24 Femke Groep 7 

26 Lieve Groep 1/2b 

27 Daan Groep 1/2a 

30 Leendert Groep 1/2a 

31 Britt Groep 8 

31  Eva  Groep 8 

 

Welkom op school 
 

Deze maand werden Friso, Ivo en Jasper vier jaar. We zijn blij dat jullie bij ons 

op school zijn en wensen jullie allemaal heel veel plezier! 
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De volgende NicsNieuws verschijnt op donderdag 31 mei. 

 
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 

 
 
 

 

 

Gezinnen gezocht 
In ieder gezin zit het weleens tegen. Soms duurt zo’n periode te lang en stapelen 
problemen zich op. Voor die gezinnen is er een nieuw initiatief in de gemeente 

Utrechtse Heuvelrug: Buurtgezinnen. Buurtgezinnen zoekt voor overbelaste 
gezinnen een steungezin. Dit steungezin helpt en biedt steun gericht op de 

kinderen in het gezin. Buurtgezinnen wil zo voorkomen dat de kinderen gaan 
lijden onder de gezinsproblemen. Wilt u steungezin zijn of kunt u juist steun 

gebruiken? Lees de folder in de bijlage of kijk op www.buurtgezinnen.nl of neem 
contact op met Mariska Cornelissen telefoon 06-46614788, 
mailadres: mariska@buurtgezinnen.nl. Zij is coördinator Buurtgezinnen voor de 

Utrechtse Heuvelrug. 
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