Info november 2017
Kalender sept 2017
Vrijdag 3 november
Woensdag 8 november
Donderdag 16 november
Vrijdag 17 november
Dinsdag 28 november
Donderdag 30 november
Vakanties 2017-2018
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag en 1e Paasdag
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren

Groep 1-2 vrij
Nationaal schoolontbijt
Schoolzwemmen groep 5-6
Groep 1-2 vrij,groep 3-8 middag vrij.
Schoen zetten groep 1-4
Schoolzwemmen groep 5-6

Zaterdag 23 december 2017 t/m zondag 7 januari
2018
Zaterdag 24 februari 2018 t/m zondag 4 maart
2018
Vrijdag 30 maart 2018 t/m maandag 2 april 2018
Vrijdag 27 april 2018 t/m zondag 13 mei 2018
Donderdag 10 mei (valt in meivakantie)
Maandag 21 mei 2018 (en dinsdag 22 mei
studiedag)

Nieuws van de directie,
De maand november is begonnen. Woensdag is er een schoolontbijt.
De kinderen van groep 7 en 8 gaan diverse scholen bezoeken. In week 46 zijn de
voortgangsgesprekken met de leerkracht van uw zoon of dochter.
Halverwege november beginnen de voorbereidingen op de komst van de Sint.
Dat gaat weer een spannende en leuke tijd worden.
De studiedag is erg goed verlopen en beide teams van daltonschool Rhenen en Elst
hebben veel inspiratie op kunnen doen. We houden u op de hoogte van de
ontwikkelingen op dit gebied.
Ik wil u wijzen op een rectificatie in deze info. Het blijkt dat twee datums in de
jaarlijkse bijlage niet kloppen. Het gaat om studiedagen. Inmiddels zijn deze ook
bijgesteld in de jaarlijkse bijlage op het ouderportaal.
Ik ben zoveel mogelijk op vaste dagen aanwezig op de locaties:
Mailen kan via: directie@daltonrhenen.nl
Di en do op Daltonschool Elst 0318-471788.
Ma, wo en vr op locatie Daltonschool Rhenen 0317-612161.
Mobiel: 0654222260 (bellen tussen 8.00 en 17.00 uur)
Heidi van Appeldoorn
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Nationaal Schoolontbijt
Volgende week op 8 november vindt het Nationaal Schoolontbijt
plaats. De kinderen van groep 1-8 ontbijten dan op school. En dit
jaar mogen de kinderen van groep 3 en 4 zelfs ontbijten in het Huis
van de Gemeente met de burgemeester.

Daltonupdate
Vorige maand zijn Pascal en Heidi naar een studiedag van de
Daltonvereniging geweest. Het onderwerp was ‘eigenaarschap van
de leerling en de leerkracht’ Het ging over eigen
verantwoordelijkheid van leerlingen. Met name over het durven vertrouwen op wat de
leerlingen al kunnen en het leren loslaten. Dit was ook een van de aanbevelingen
voor de school vanuit de visitatiecommissie van de Daltonvereniging. Met dit
onderwerp gaan we de komende tijd in de groepen aan de slag de leerkrachten
kiezen één leerpunt voor hun groep. Dat kan bijvoorbeeld zijn: het werken met
doelen. De leerkracht gaat hier dan met de kinderen mee oefenen. In februari wordt
er geëvalueerd en gekeken of we hiermee verder willen.
Naast deze studiedag is er met het team op 23 oktober een dag gevolgd over het
rekenonderwijs.
Tijdens de studiedag rekenen zijn allerlei onderwerpen besproken waar we mee aan
de slag zouden willen.
Komende tijd gaan we met de teams van beide scholen een keuze maken om op
rekengebied ook een onderwerp centraal te stellen.

Sint
Nog maar een paar weken en Sinterklaas is weer in het land. Om
te zorgen dat hij en de Pieten zich welkom voelen op
Daltonschool Rhenen, willen we op woensdagochtend 15
november de school versieren. We zijn op zoek naar ouders die
woensdagochtend zin en tijd hebben om te komen helpen. U kunt
zich aanmelden bij Bianca Vonk, we hopen op veel helpende handen.
Informatie over het schoen zetten en de invulling van 5 december volgt in een apart
bericht.

Rectificatie studiedagen schooljaar 2017-2018:
In de Jaarlijkse bijlage staan 2 datums niet goed vermeld. Onderstaande datums zijn
de juiste studiedagen.
Vrijdag 2 februari
Woensdag 4 april
Dinsdag 22 mei ( deze klopt)
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Floralia
Op donderdag12 oktober werd de FLORALIA gehouden. Het was weer
een groot succes. Wij willen alle hulpouders, leerkrachten, oudleerkrachten en stagiaires van harte bedanken. Tevens veel dan aan de
winkeliers en ouders voor het sponsoren van de prijzen van de verloting.
Wij hebben ons doel boomwhackers voor de school ( aanvulling op de
muziekinstrumenten) gehaald.

Ouderportaal:
De afgelopen maanden hebben wij het ouderportaal geïntroduceerd. Er zijn al een
aantal ouders aangemeld. U heeft daarvoor een brief gehad met een Token (code) U
moet deze gebruiken om op internet de aanmelding te doen.
Wat kan het ouderportaal:
Het ouderportaal is een app/omgeving waarbij u de volgende
mogelijkheden om de communicatie met school rond uw kind
te kunnen regelen:
• Ziekmeldingen/afwezigheid doorgeven.
• Foto’s van de groep bekijken.
• Schoolagenda inzien. ( vakanties, vrije dagen en
activiteiten)
• Formulieren downloaden.
• De nieuwsbrief (info) bekijken.
• Berichten/ mededelingen van de leerkracht van uw kind.
• Algemene berichten en mededelingen.
• U kunt zelf ook vragen stellen/ berichten sturen ( vervanging e-mail)
Deze app heeft veel meer mogelijkheden dan de schoolapp en vervangt deze. Uw
kunt de vorige app van uw telefoon verwijderen.
De agenda is inmiddels gevuld.
De ouderapp wordt vanaf volgend schooljaar structureel ingezet als
communicatiemiddel.
Voor nu is het vooral uitproberen en leren. Als het niet lukt om aan te melden. Of u
heeft de brief niet meer. Laat het dan weten. Wij helpen u graag.
Maandagochtend tussen 8.15 en 9.00 zit Heidi van Appeldoorn op kantoor. Mocht
het niet lukken, dan kunt u bij haar terecht om de app te installeren.
Ook voor alle overige vragen omtrent het ouderportaal kunt u bij mij terecht tijdens
het spreekuur.

Oproep OV-leden:
De oudervereniging van Daltonschool Rhenen is op zoek naar nieuwe
vertegenwoordigers.
Heeft u interesse om te helpen bij activiteiten of mee te denken?
Aanmelden kan bij: Nicolette Hamaker (voorzitter OV)
Mail: nhamaker@casema.nl
www.daltonrhenen.nl
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Wij vragen u medewerking om niet te
roken rond en voor de school!
Wij vinden dat wij als school de
verantwoordelijkheid hebben om leerlingen een
gezonde en rookvrije leeromgeving te bieden. Uit onderzoek blijkt dat het zien roken
van anderen, ertoe leidt dat kinderen later zelf eerder geneigd zijn te gaan roken. Wij
willen het goede voorbeeld geven door de schoolomgeving zoveel mogelijk rookvrij
te maken. Helaas zien wij toch weer mensen voor de school staan roken.
Zou u zo vriendelijk willen zijn om tijdens de haal -en brengmomenten bij het plein
voorbeeldgedrag te laten zien en te zorgen, dat de kinderen niet worden
geconfronteerd?

Schoolgruiten
Van 13 november tot en met 20 april doet de school van uw
kind(eren) mee aan het EU-Schoolfruitprogramma. De
schoolgruitdagen worden vanaf 13-11-2017 woensdag,
donderdag en vrijdag.
De kern van het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is het gezamenlijk eten van
groenten en fruit in de klas. De kinderen krijgen op drie vaste dagen in de week
gedurende twintig weken een portie groente of fruit uitgereikt tijdens het 10-uurtje om
in de klas op te eten.
Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten groenten
en fruit te eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook leuk! De schoolfruitdagen komen
t.z.t. in het ouderportaal te staan. euschoolfruit.nl
Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is een initiatief van de Europese Unie, het
Ministerie van Economische Zaken, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en
het Steunpunt Smaaklessen & EU-Schoolfruit. Het programma wordt ondersteund
door het Voedingscentrum. De groente- en fruitverstrekkingen worden gefinancierd
door de Europese Unie. Er zijn voor de school en de ouder(s)/ verzorger(s) géén
kosten verbonden aan het programma. U kunt hierover meer lezen op de website
www.euschoolfruit.nl. En in de bijlage in het ouderportaal
Op naar een lekker en gezond schooljaar!
Steunpunt Smaaklessen & EU-Schoolfruit
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Voor iedere leerkracht een eerlijker salaris en genoeg
handen in de klas voor de kinderen!
Op 5 oktober 2017 organiseerde PO in actie, samen met de
bonden; 70 duizend leraren uit het primair
onderwijs staakten voor een lagere werkdruk en eerlijker
salaris. Dit met als doel ervoor te zorgen dat ons vak ook in
de toekomst een aantrekkelijk vak blijft, en we een antwoord hebben op het
dreigende grote lerarentekort. De kosten voor deze twee noodzakelijke investeringen
zijn 1,4 miljard euro.
De 270 miljoen euro die is toegezegd voor salarisverhoging is onvoldoende om dit te
bewerkstelligen. Het komt neer op een kleine 3% salarisverhoging, waarbij het gat
naar de salarissen in het voortgezet onderwijs ruim 10% is. Hiernaast zijn er door
het nieuwe kabinet ook voorwaarden aan verbonden, zoals de voorwaarde dat het
onderwijspersoneel geen aanvulling meer krijgt op een eventuele WW-uitkering en er
een systeem komt voor verdere functiedifferentiatie. Loonstijging voor iedereen om
het gat te dichten naar het voortgezet onderwijs en het vak ook wat betreft salariëring
in de nabije toekomst aantrekkelijker te maken met het oog op het tekort aan
leerkrachten, is niet aan de orde.
De toegezegde 430 miljoen voor werkdrukbestrijding wordt niet volgend jaar al ter
beschikking gesteld. Voor 2018 is er slechts 10 miljoen beschikbaar. Dit betekent
een bijdrage van ongeveer €1500,- per school per jaar; waarmee een school
maximaal 1 uur per week een onderwijsassistent inzetten!
In 2019 komt er 175 miljoen euro beschikbaar. In 2020 wordt dat 325 miljoen. In
2021 wordt dat 430 miljoen euro. Dat is dus pas over 4 jaar en daarbij is de dekking
voor dit bedrag in de begroting nog niet gevonden!
De conclusie lijkt te zijn dat er een eerste stap gezet wordt, maar dat deze stap te
weinig en te laat is om daadwerkelijk te zorgen voor een eerlijker salaris, minder
werkdruk en voldoende leerkrachten voor de klas. De kwaliteit van ons onderwijs blijft
hiermee in gevaar. Vervolgacties vanuit het onderwijs sluiten we dan ook niet uit. We
zullen de ontwikkelingen blijven volgen en u zo snel als mogelijk informeren als er
meer bekend wordt.
U heeft ons enorm gesteund bij de vorige acties, we hopen dat u ons ook blijft
steunen in wat er eventueel nog gaat volgen.
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GVO nieuws…
We kijken samen met de kinderen terug op een goede en fijne start van de gvo
lessen.
In de groepen 3 t/m 5 hebben we 2 thema’s behandeld van de methode “Verhaal
Centraal”.
Het eerste thema was: “Ik ben Ik” en tijdens deze lessen hebben we gekeken naar
wie we zelf zijn: wie ben ik, mijn spiegelbeeld, ben ik anders, hoe kijken anderen naar
mij. We sloten deze lessenserie af met het vrolijke liedje: “We hebben allemaal wat,
we zijn allemaal raar maar toch zijn we broertjes en zusjes”. Dit om te benadrukken:
we mogen zijn wie we zijn, allemaal uniek, maar we moeten het samen doen!
Het tweede thema was: “de ander”. Tijdens deze lessen luisterden we naar verhalen
over familie, vrienden, de relatie leerling- ouder, maar ook leerling-leerkracht. Wat
zijn de regels thuis, welke regels zijn belangrijk op school. Waarom zijn er regels?
Wat vind ik belangrijk? We sloten de lessenserie af met het verhaal van de
Barmhartige Samaritaan. Hoe en wanneer kunnen we elkaar helpen, ook als we
elkaar even niet zo aardig vinden.
De komende weken gaan we starten met het thema: God. In deze lessenserie komen
o.a. de onderdelen: sterren, mijn zintuigen, beelden van God aan bod.
In de groep 7/8 behandelen we dit jaar de methode “Wereldwijd geloven”. We volgen
Lisa en Layla. Lisa is een meisje die wordt opgevoed vanuit de protestante
christelijke traditie en Lisa die een Moslim achtergrond heeft. Samen kijken ze naar
de verschillende wereldgodsdiensten: het Jodendom, Christendom, Islam,
Hindoeïsme en Boeddhisme. Ze onderzoeken de overeenkomsten en verschillen,
maar ook de bijzonderheden en eigenaardigheden. Onderwerpen die al aan bod zijn
gekomen zijn: symbolen, de heilige boeken, de stichters en straks volgen lessen over
de gebedshuizen. Maar ook een les gewijd aan het offerfeest was erg leerzaam.
Tijdens de Kinderboekenweek hebben we het thema Bang/angst behandeld, dit
paste goed bij Griezelig Eng. Wanneer zijn we bang? Heeft angst ook een functie? Is
angst altijd reëel? Boeiende lessen. In alle groepen gaan we de komende tijd
uitgebreid de feesten behandelen. Allereerst Sint-Maarten, gevolgd door SintNicolaas, Advent en Kerst. We hopen op weer fijne en leerzame lessen. Lessen vol
verhalen, drama, tekenen, kleuren, filosoferen en samen vieren.
Groetjes van GVO docent, juf Linda Evers
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