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Algemeen 
Met nog maar zes weken te gaan, bent u zo onderhand vast nieuwsgierig naar de 
groepsindeling voor het nieuwe schooljaar. We streven er altijd naar om deze 
eind mei met u en de kinderen te delen en meestal lukt dat. Dit keer zijn er 

echter factoren waar we niet omheen kunnen en die wat langer de tijd en 
aandacht vragen. Een aantal van die factoren wordt hieronder uitgelegd. Andere 

factoren lichten we op een later moment toe. Feit is dat we u op dit moment nog 
niet kunnen informeren over de groepsindeling maar dat we dat zullen doen 
zodra we kunnen. 

 

Personeel 
De afgelopen weken was het een paar keer flink slikken in ons team; aan het 

einde van dit schooljaar gaan we van een aantal collega’s afscheid nemen… 
Na bijna twintig jaar werkzaam te zijn geweest voor Het Sticht, gaat Olga van 

haar welverdiende rust genieten. We zijn blij dat ze haar kennis, kunde en 
toewijding de laatste drie jaar aan onze kinderen en ons heeft gegeven! Naast 
haar inspanningen voor een betere cao, activiteiten in de (G)MR en bruisende 

lessen aan de kinderen zijn we Olga ook heel dankbaar voor haar humor en wijze 
woorden. En wat zullen we die heerlijke Limburgse traktaties missen!  

Na twaalf jaar Nicolaas gaat ook Koosje ons aan het einde van het schooljaar 
verlaten. In oktober heeft zij met haar man Diederik het Rosarium overgenomen 
en hoezeer Koosje ook geniet van het werken met de kinderen, de combinatie 

met het Rosarium is pittig. We gaan onder andere haar flexibiliteit erg missen; 
Koosje was altijd bereid in te vallen, het maakte niet uit in welke groep, en heeft 

zo heel veel keren voorkomen dat we een groep zouden moeten opdelen of naar 
huis sturen. Gelukkig heeft Koosje beloofd om in te komen vallen als we met de 
handen in het haar zitten!     

Vier jaar geleden begon Nathalie (Koerts) bij ons in groep 4 en na twee jaar 
stapte ze over naar groep 6. Sneller dan we willen maar wel begrijpelijk gaat 

Nathalie haar onderwijsloopbaan voortzetten bij Maupertuus, waar ze een mooi 
aanbod met beide handen heeft aangegrepen. Het is heel fijn dat onze kinderen 
en wij toch maar mooi vier jaar met Nathalie hebben mogen werken. We zijn 

haar dankbaar voor haar verfrissende, scherpe blik op het onderwijs waarmee ze 
niet alleen haar lessen vormgaf maar ook een professionele discussie op gang 

kon brengen! 
Ook onze beide conciërges Hans en Saskia nemen aan het einde van het 
schooljaar afscheid van ons. Hans heeft een nieuwe baan in Utrecht gevonden 

waardoor we op drie scholen binnen Het Sticht op zoek moeten naar een 
vervanger van ons technische talent. Gelukkig laat Hans ons achter met een 

veilige trap bij het plein aan de kerkkant, een opgeruimd en heringericht 
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speellokaal en onlangs de nieuwe rolgordijnen en zonneschermen; hij heeft erg 

veel voor ons geregeld in de anderhalf jaar dat hij bij ons werkte!  
Saskia heeft bijna twee jaar bij ons gewerkt en was al die tijd de stille kracht die 

iedereen behulpzaam was bij de dagelijkse gang van zaken. Ze blijft gelukkig in 
de buurt, als (hulp-)moeder van Sanne en Nova!     

 
We eindigen gelukkig met een leuk 

bericht: onze collega Sandra is vandaag 
(1 juni) 25 jaar werkzaam in het 

onderwijs, waarvan een groot deel op 
de Nicolaas. Donderdagmiddag hebben 

we haar in het bijzijn van haar groep in 
de welverdiende bloemetjes gezet! 
De kinderen toonden hun bewondering 

met een warm applaus voor hun juf. En 
met zo’n juf wil je natuurlijk ook best 

nog even op de foto! 

 
Vacatures komen zo spoedig mogelijk op onze website www.daltonnicolaas.net te 
staan. Fijn als u geïnteresseerden in uw omgeving daar op wijst! 

 

Oudertevredenheidpeiling 
Heel kort voor het begin van de meivakantie heeft u via uw mail een link 
ontvangen naar de Oudertevredenheidpeiling van dit jaar. Dat dat moment niet 

heel handig was, hadden we zelf ook al bedacht. Helaas was de enquête die 
afgenomen werd een landelijke enquête waardoor we gebonden waren aan deze 

korte termijn en geen invloed konden uitoefenen op het verlengen ervan. 
De enquête is door 43% van de ouders ingevuld en levert best wat waardevolle 
informatie op, die ook zeker gebruikt zal worden. Toch heeft het bestuur 

besloten om op een aantal scholen van Het Sticht opnieuw een enquête uit te 
zetten, zo ook op de Nicolaas. U ontvangt hiervoor aanstaande maandag een 

mail van BvPO op het bij ons bekende mailadres.  
Namens het bestuur maar zeker ook namens het team de vriendelijke doch 
dringende vraag, ook als u de eerdere enquête heeft ingevuld, deze enquête in 

te vullen. Uw mening is voor ons van groot belang! Bij de vorige peiling in 2016 
hadden we een waardevolle respons van maar liefst 86% en het zou heel fijn zijn 

om daar toch weer enigszins in de buurt te komen. We rekenen op uw input! 
Alvast hartelijke dank!  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.daltonnicolaas.net/


- 3 - 

TERUGBLIK OP DE AFGELOPEN MAAND  

 

Schoolvoetbaltoernooi 
Als Sportiefste Basisschool van de 
Utrechtse Heuvelrug ontbreken 
we natuurlijk niet bij het jaarlijkse 

schoolvoetbaltoernooi. En waar 
onze kinderen er al bijna 

traditiegetrouw met een aantal 
prijzen vandoor gaan, was het 
ook dit jaar niet anders. Sterker 

nog: we hebben als school het 
voetbaltoernooi gewonnen! 

Aanstaande woensdag wordt de 
beker op school uitgereikt door de schoolvoetbalcommissie. We zullen hem met 
trots in ontvangst nemen!  

 
 

Kangoeroewedstrijd 2018 
Afgelopen dinsdag, 29 mei was de prijsuitreiking van de Kangoeroewedstrijd van 
dit schooljaar. Maar liefst 42 kinderen, vanaf groep 3, deden dit jaar mee. Er was 
een grote doos met prijzen gekomen en met certificaten. Iedereen die mee had 

gedaan kreeg een prijs en een certificaat. Dan waren er nog extra prijzen voor 
de kinderen die het hoogst gescoord hadden van hun groep en er was een mooie 

beker voor de winnaar. Het was een spannende 
gebeurtenis want de winnaar werd als laatste 

bekend gemaakt, dus in de volle speelzaal heerste 
er grote opwinding. De kampioen van dit jaar van 
onze school is Joris uit groep 5, van de 100 punten 

die je kunt verdienen had hij er maar liefst 90 
behaald. Een heel 

knap resultaat. Goed 
gedaan Joris en 
natuurlijk ook een 

grote pluim voor alle 
andere kinderen die 

zich zo hadden 
ingespannen! 
 

 
Hierbij de winnaars van de groepen en Joris met zijn beker! 

 

 

Maandviering 
We kijken met veel plezier en trots terug op de maandviering van vrijdag 25 mei. 
Alle groepen hebben een muzikaal optreden verzorgd en het was een groot 

genoegen om naar al die dansende en zingende kinderen te kijken! Het weer 
werkte gelukkig mee, waardoor het een heel feestelijk gebeuren was. Met een 

extra woord van dank aan hulp van groep 8! 
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Groep 1/2b 
Op woensdag 16 mei hadden de juffen van groep 1/2b en groep 3 juffendag. Wat 

zijn we verwend met mooie bloemen, chocolaatjes, tijdschriften en plantjes! 
We hebben dit feest met de kinderen gevierd in het Rosarium en dat was heel 

gezellig met overal spelende kinderen. Als afsluiting kregen de kinderen ook nog 
een lekker ijsje! 

 

 
Op vrijdag 25 mei heeft Rosanne afscheid genomen van onze groep en groep 3. 
Ze gaat met zwangerschapsverlof. De kinderen hadden allemaal wat leuks 

meegenomen voor Rosanne.  

 

Alle kinderen kwamen in het blauw want we weten al dat Rosanne een jongetje 
krijgt. Wat een leuk gezicht!  

We gaan haar missen! Dag lieve juf Rosanne! 

 
 

Groep 5 
Groep 5 heeft zich gisteren mogen 
uitleven met hamers, 
schroevendraaiers en kruiskoppen 

op kapotte apparatuur. Voor de 
techniekles moesten we kijken wat 

er nou eigenlijk binnen in een 
apparaat zit. We kwamen 

printplaten, accu’s, draadjes en 
batterijen tegen. 
Er werd flink gesloopt en hoe 

kapotter het apparaat was hoe 
beter! 
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Groep 6 
Gisteren hebben de kinderen een gastles gehad van Tanja 

Oldenziel van U-learn. De kinderen kregen een combinatie 
van mindfulness en self-development. Ze leerden om mindful 

te zijn over eigen gedachten en hoe je met gedachten kunt 
'spelen' nadat je beseft dat je gedachten komen en gaan en 
dat je ze hebt in plaats van dat je ze bent. 

Tanja Oldenziel werkt als life coach voor volwassenen en 
kinderen in Doorn en omgeving. Zij geeft geregeld lezingen 

en workshops en organiseert maandelijks CoachCafe in Kamp 
& Rozen. Meer informatie vind je op www.u-learn.nl.  

 
Engels lezen in groep 6 
Al vanaf het begin van dit schooljaar 

komt Pernille, de moeder van Ella, elke 
donderdag Engels lezen met de 

kinderen. Pernille heeft zelf een aantal 
boeken verzameld die op het niveau 
van de kinderen zijn afgestemd. De 

kinderen leren op deze manier veel 
nieuwe woorden in het Engels. 

Dankjewel Pernille! 

 

Groep 7 
Wat een mooi extraatje voor groep 7: met dit prachtige weer hoefden de 
kinderen niet naar de gymzaal maar gingen we met z’n allen naar het Ludenbos! 

Daar werd volop gevoetbald, geklommen en geklauterd! Genoeg beweging dus! 
 

       

 
 

http://www.u-learn.nl/
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Op woensdag 23 mei heeft groep 7 meegedaan aan het 

Praktijk Verkeersexamen. Iedereen moest op de fiets 
een vooraf aangegeven route door Doorn volgen. 

Controleposten hielden in de gaten of de kinderen de 
verkeersregels in acht namen, zoals omkijken, hand 
uitsteken en de voorrangsregels goed toepassen. 

Veiligheid in het verkeer stond voorop. Iedereen uit 
onze groep is geslaagd en inmiddels in het bezit van 

een Verkeersdiploma, gefeliciteerd! Deze werden 
afgelopen maandag uitgereikt door burgemeester Naafs 
in het bijzijn van de wijkagent en oud-wielrenners Leontien van Moorsel en Johan 

van der Velde. Zij waren speciaal voor deze gelegenheid naar Doorn gekomen in 
een professionele wielrenners bus.   

 

        
 

 

Groep 8: de laatste weken op de basisschool! 

De tijd vliegt! Zo kom je als vierjarige binnen, zo verlaat je als groep 8-er alweer 

bijna de basisschool! 
De eindtoets is inmiddels achter de rug en de leerlingen zijn allemaal geplaatst in 
een passende, aankomende brugklas op het voortgezet onderwijs. 

Er wordt natuurlijk nog gewerkt in de klas, maar er is ook wel veel tijd ingeruimd 
voor het instuderen van de Afscheidsmusical. Tijdens de maandviering lieten de 

kinderen al een trailer zien van 
de musical “Bende op de 
camping”. In de laatste 

schoolweek zullen zij deze 
opvoeren voor kinderen van 

onze school en voor familie en 
vrienden. 
Achter de schermen zijn de 

voorbereidingen voor het 
schoolkamp ondertussen ook al 

in volle gang en binnenkort 
zullen we de kinderen ook 
hierbij betrekken. 

Kortom, drukke en ook heel leuke tijden in groep 8! 
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VOORUITBLIK OP DE KOMENDE MAAND 
 

Avondvierdaagse 
Volgende week, van 5 t/m 8 juni, wandelen wij als school weer mee met de 
Doornse Avondvierdaagse. Ingrid Koek is al weken druk met de organisatie en op 

dit moment is bijna alles in kannen en kruiken. Zelfs de weersverwachting! We 
verheugen ons op mooie wandelingen en natuurlijk op het prachtige défilé door 

het dorp op de laatste avond! De laatste informatie over de Avondvierdaagse 
ontvangen de ouders van groep 3 t/m 8 aanstaande maandag. 

 

Hieperdepiep HOERA! 
Wat een feestmaand voor de jarigen in juni! Alvast van harte gefeliciteerd 

allemaal! 

   

3 Wies Groep 7 

5 Jolie Groep 1/2a 

5 Julian Groep 4 

6 Esra Groep 5 

7 Pippa Groep 8 

7 Luc Groep 6 

9 Gijs Groep 7 

9 Berber Groep 3 

10 Roosje Groep 1/2b 

12 Gijs N. Groep 8 

12 Émilie Groep 3 

13 Vincent Groep 4 

14 Dion Groep 6 

16 Femke Groep 1/2a 

18 Noor Groep 1/2b 

21 Mees Groep 1/2a 

24 Emma Groep 3 

 

Welkom op school 
Sarah, Kate en Sophie zijn de afgelopen maand 4 jaar geworden. Wij vinden het 

fijn dat jullie bij ons op school zitten. Heel veel plezier! 
 

 

De volgende NicsNieuws verschijnt op donderdag 28 juni. 

 
NicsNieuws niet per mail ontvangen? Op de website is onze nieuwsbrief 
ook te lezen. Aanmelden of wijzigingen doorgeven kan via 

info@daltonnicolaas.net. 
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