Info oktober 2017
Kalender sept 2017
Woensdag 4 oktober
Donderdag 5 oktober
Vrijdag 6 oktober
Donderdag 12 oktober
Vrijdag 13 oktober
Maandag 23 oktober
Donderdag 26 oktober 2017

Vakanties 2017-2018
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag en 1e Paasdag
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren

Start kinderboekenweek
Landelijke stakingsdag
Groep 1-2 vrij
Floralia
Groep 1-2 hele dag vrij, groep 3-8 middag vrij.
Studiedag Rekenen: groep 1-8 vrij
Schoolzwemmen groep 5-6
Boerderijbezoek groep 7-8

Zaterdag 14 oktober 2017 t/m zondag 22 oktober
2017 ( maandag 23 oktober studiedag)
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,
Zoals al aangekondigd in eerdere berichten
gaan we 5 oktober staken voor minder
werkdruk en hogere salarissen.
Daarnaast gaat het gewone schoolleven ook
door en staan er in de maand oktober weer
leuke activiteiten gepland. De
Kinderboekenweek start op 4 oktober.En op
12 oktober is de traditionele Floralia. In deze
info kunt u meer informatie hierover vinden.
Op 23 oktober is voor beide teams een studiedag georganiseerd met als
thema:”Rekenonderwijs onder de loep’’.Tijdens deze studiedag gaan we kijken hoe we
ervoor staan met ons rekenonderwijs en waar we kunnen verbeteren.
Nog niet iedereen is aangemeld op het ouderportaal. Dit is de app van school deze
gaan we dit schooljaar structureel inzettten om u van alle berichtgeving te voorzien. Als
u deze nog niet hebt geinstalleerd en u heeft hulp nodig kom dan langs op het
spreekuur op maandagochtend van 8.15 tot 9. 00 uur. Ik zorg dan samen met u, dat de
app wordt geinstalleerd.
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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

Daltonupdate
Als Daltoncoördinator heb je de taak om op school alles omtrent
Dalton scherp te houden en te zorgen dat alles volgens de
Daltonpijlers wordt uitgevoerd. Daarnaast moet je ervoor zorgen dat
je kennis op Daltongebied up to date blijft. Daarvoor worden ongeveer 3 keer per jaar de
zogenaamde Dompeldagen georganiseerd. Speciaal voor Daltoncoördinatoren en
directeuren van Daltonscholen om kennis uit te wisselen en op te doen. Dit wordt
georganiseerd door de hogeschool van Deventer, Saxion. Ditmaal staat “eigenaarschap”
centraal. Dit betekent dat kinderen verantwoordelijkheid leren nemen voor hun werk en
daarover kunnen vertellen. Op 28 september waren daarom Heidi en ik niet op school,
maar naar een dompeldag.
Groetjes, juf Pascal

Gruwelijk eng
4 oktober gaat weer de Kinderboekenweek van start. Op
onze school willen we deze week spannend openen.
Daarvoor willen we aan alle kinderen vragen of ze verkleed
naar school komen. De leerling die het best verkleed naar
school komt, krijgt een prijs. Het thema dit jaar is “gruwelijk
eng”, dus in de klassen worden die weken verschillende
activiteiten georganiseerd die heel spannend zijn! Het slot
wordt samen met de floralia gevierd.
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Leesplezier!
We weten allemaal dat het heel belangrijk is om te lezen, maar we vergeten soms dat
lezen ook heel leuk is. Om deze leesbeleving ( het leuk vinden) te bevorderen is het
belangrijk dat een kind leest wat hij/zij leuk vindt en dan mag het best een keer een
makkelijker of moeilijker boek zijn. Wanneer je boeken koopt bij “Zie je Zo” in Rhenen
kun je het bonnetje inleveren bij de leerkracht. Wij krijgen dan korting op onze aankopen
en op deze manier kunnen we de schoolbibliotheek aanvullen.
Heel veel leesplezier!!

Floralia
Op donderdag12 oktober is het weer tijd voor ons herfstfeest
FLORALIA. 's Ochtends maken alle leerlingen van onze school en
peuterspeelzaal Olleke Bolleke een mooi bloemstukje.
Graag uiterlijk 10 oktober een potje (voorzien van naam) mee naar
school geven. Van 18.00 uur tot 19.30 uur kan iedereen de
bloemstukjes komen bewonderen. Tijdens deze gezellige avond staan
er nog tal van andere activiteiten op het programma zoals bijvoorbeeld een verloting,
spelletjes en een tentoonstelling.
Natuurlijk ontbreekt ook dit jaar de taartbakwedstrijd niet.
Via een aparte brief ontvangt iedereen nog meer informatie over de Floralia en de
taartbakwedstrijd.
Wij zijn momenteel druk bezig met de voorbereiding van deze activiteit en zijn nog op
zoek naar vrijwilligers. Heeft u tijd om overdag te helpen bij het maken van de
bloemstukjes en het versieren van de zaal? Heeft u tijd om 's avonds te helpen bij een
van de spelletjes of in het Daltoncafé? Heeft u tijd om op vrijdagochtend te helpen met
opruimen? Neem dan a.u.b. even contact op met juf Bianca of juf Patricia. Vele handen
maken licht werk. Ook al kunt u maar een half uurtje.....wij horen graag van u!

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: ov@daltonrhenen,.nl
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Vrijwilligers voor de schoolwas gezocht!!!!!
Wie o wie wil er 1 keer in de 2 maanden een schoolwas
(handdoeken/theedoeken/vaatdoeken) wassen? Opgeven of meer info via
patricia.van.eldik@daltonrhenen.nl

Boerderijbezoek groep 7-8
Op donderdag 26 oktober gaat groep 7/8 op excursie
naar een boerderij. Graag thuis al oude kleren
aantrekken en oude schoenen in een tas meenemen

BHV
Elk jaar zijn er trainingen voor meerdere van onze leerkrachten.
Zij zijn BHV-ers. Dat staat voor bedrijfshulpverlener. Zij zorgen
dat er elk jaar een brandoefening wordt gehouden en via een
jaarlijkse cursus leren ze hoe ze kinderen en volwassenen
moeten redden uit gevaarlijke situaties. Juf Bianca heeft afgelopen week ook haar BHV
diploma behaald. Gefeliciteerd!
Nu zijn Juf Patricia, juf Geraldine, juf Pascal en juf Bianca: BHV-er.

Schoolgruiten goed nieuws
Op dinsdag en donderdag hebben we schoolgruiten. Wij vinden
gezond eten belangrijk. Schoolgruiten betekent, dat de kinderen in de
ochtendpauze fruit/ groente meenemen, eventueel aangevuld met
brood met gezond beleg. Op de overige dagen bevelen wij ook fruit en
brood met gezond beleg aan. Wij rekenen op uw medewerking. Ook
dit schooljaar hebben we ingeschreven voor gratis schoolfruit en onze school is
ingeloot. De start van de leveringen van gratis schoolfruit zal begin november zijn. Vanaf
die tijd krijgen de kinderen drie keer per week schoolfruit en gaan we drie dagen per
week schoolgruiten. Wij houden u op de hoogte.
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Leerlingenraad Daltonschool Rhenen
De leerlingenraad brengt problemen/opmerkingen en ideeën over het onderwijs op
Daltonschool Rhenen in. Dit kan gaan over het vervangen van een lekke bal tot
bijvoorbeeld meer geschiedenislessen. Kortom: de leerlingenraad vertegenwoordigt alle
leerlingen uit de midden- en bovenbouw.
De leerlingenraad luistert goed naar wat er speelt en waar grote problemen en kansen
liggen. De leerlingenraad probeert ook met oplossingen te komen i.p.v. alleen de
problemen naar voren te brengen. Leerkrachten kunnen agendapunten indienen als;
''evaluatie schoolreis'', "Welk speelgoed zullen we aanschaffen voor op het plein?" en
"Wat is leuk om voor moederdag te doen?".
De nieuwe leerlingenraad is bekend:

Jayden

Hajar

Mirjam

Sorteria

De eerste vergadering is in oktober. Wij houden u via de info of het ouderportaal op de
hoogte.
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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.
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Informatie namens sportvereniging Excelsior:

Houd je er van om sportief bezig te zijn?
Kom je ook gezellig bij ons turnen?

Gym-4-kidzz
Kom nu een proefles volgen!

Zaterdag van 9.00—10.00 uur
Leeftijd 6-12 jaar
Achterbergsestraatweg 184 in Achterberg

www.daltonrhenen.nl

