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

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,
December is een feestelijke maand en er staan dan ook diverse feesten op het
programma.
We verheugen ons op de komst van de Sint en zijn Pieten en genieten van de leuke
filmpjes die we ontvangen van Sint en de Pieten. De filmpjes kunt u nog tot en met 5
december met u zoon of dochter in het ouderportaal bekijken.
Verder in de info informatie over komende staking die is aangekondigd voor 12
december. Na 5 december laat ik u weten of de staking definitief doorgaat.
In deze info vindt u ook informatie over aankomende Kerstviering.
Ook is de leerlingenraad bijeen geweest. Zij bereiden samen met mij een leuke
verassing voor alle kinderen voor.
Onze facebookpagina wordt steeds meer gevonden. Ook daar staan regelmatig
leuke berichten van de school. Fijn dat u de berichten deelt en een duimpje geeft.
We verheugen ons op een gezellige feestmaand. Fijne feestdagen allemaal!
De volgende info komt in de tweede schoolweek van januari uit.
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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Sinterklaasfeest 2017 op Daltonschool Rhenen,
Net zoals andere jaren hopen wij, dat ook dit jaar de Sint onze school
weer wil bezoeken.
Ook zijn de kinderen van onze peuterspeelzaal, Olleke Bolleke,
hierbij uitgenodigd om samen met Daltonschool Rhenen het
Sinterklaasfeest te vieren.
Het feest is op dinsdag 5 december.
Programma 5 december:
* De kinderen van groep 1-4 gaan om 8.15 uur naar binnen om de mutsen op te
zetten, die gemaakt zijn. Wees niet te laat ! De ouders gaan dan meteen naar
buiten, zodat de juffen de kinderen kunnen gaan voorbereiden op het arriveren van
de goede Sint.
* De kinderen van peuterspeelzaal Olleke Bolleke gaan ook eerst naar hun eigen
groep om zich daar bij hun leidsters gezamenlijk klaar te maken voor de komst van
Sinterklaas. U hoort van de leidsters hoe laat de kinderen aanwezig moeten zijn.
* De kinderen van groep 5-8 kunnen hun surprises binnenzetten en gaan dan naar
het plein.
Om 8.35 gaan alle kinderen met hun juf, meester of leidster naar buiten. Waar we
voor de school, met alle groepen, wachten op de aankomst van de Sint. Als ouder
kunt u dan gerust even bij de aankomst kijken.
Met het vriendelijke verzoek om de kinderen bij hun juffen en leidsters te laten
i.v.m. overzichtelijkheid.
Na de aankomst van Sinterklaas gaan alle groepen naar de gymzaal beneden om de
Sint welkom te heten. Hier kunt u als ouder ook even meekijken. Ook hier met het
vriendelijke verzoek alle kinderen bij hun juffen en leidsters te laten i.v.m.
overzichtelijkheid en rust.
Om ongeveer 9.15 uur gaan de kinderen van Olleke Bolleke en de groepen 5-8
naar hun eigen lokaal om het Sinterklaasfeest daar verder te vieren en de groepen 58 om de surprises uit te pakken en is het gedeelte voor de ouders ook afgesloten.
Groep 1- 4 blijft beneden in de zaal om het feest samen te vieren.
We hopen, dat de we er ook dit jaar een geweldig kinderfeest van
kunnen maken.
Om 12.00 uur zijn alle kinderen van Daltonschool Rhenen vrij !!
De kinderen van Olleke Bolleke ontvangen hier nog nadere
informatie over van de peuterspeelzaal.
Vriendelijke groeten,
Team Daltonschool Rhenen
OV Daltonschool Rhenen
Team Olleke Bolleke
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Kerstfeest op Daltonschool Rhenen:
Op donderdagavond 21 december vieren wij op school ons kerstfeest. Dit gezellige
samenzijn begint om 17.00 uur en duurt tot 19.00 uur. De kinderen kunnen dit jaar
wederom gaan genieten van een heerlijk kerstbuffet. Denkt u aan het inleveren van
het strookje voor het kerstbuffet?! Graag op woensdag uw zoon/dochter in een tasje
een bord, beker, bestek en klein schaaltje meegeven (voorzien van naam).
Alle ouders zijn van harte welkom om van 17.00 uur tot 17.10 uur
sfeer te komen proeven in de klassen. Vriendelijk verzoek om
vanaf 17.10 uur de kinderen in alle rust te laten genieten van het
kerstdiner.
Terwijl de kinderen boven genieten van de kerstviering en het
kerstdiner staat er voor alle ouders/verzorgers beneden in het
Daltontheater vanaf 17.10 uur een koffie(thee)tafel klaar. Onder
het genot van een bakje koffie/thee kunt u ook deelnemen aan de
kerstbingo. De organisatie van de activiteiten in het Daltontheater
is in handen van de oudervereniging.
Om 18.30 uur begint onze lampionnenoptocht naar het plein tussen de Albert Hein
en de Jumbo. Ouders die deel hebben genomen aan de Bingo kunnen achteraan
aansluiten. Alle andere ouders worden van harte uitgenodigd om te komen kijken en
luisteren naar de mooie kerstliederen die Daltonschool Rhenen ten gehore brengt.
Alle jonge kinderen zijn tijdens de tocht en liederen gekoppeld aan een ouder maatje,
zodat iedereen op zijn vaste plek blijft staan. Na drie liederen is de kerstviering
afgelopen en kunnen de jongere kinderen bij hun maatje worden opgehaald. Graag
uw kind ophalen op dit plein om 19.00 uur Mocht dit niet lukken, laat het de
leerkracht van te voren weten. De schalen, borden en bestek worden vrijdag 22
december aan de kinderen meegegeven.
Op donderdag 21 december zijn de kinderen om 12.00 uur vrij.
De kerstvakantie begint op vrijdagmiddag 22 december om 12.00 uur.
Langs deze weg willen wij u alvast bedanken voor uw hulp bij het tot stand
komen van het kerstbuffet en wensen wij u alvast prettige feestdagen.
Oudervereniging en team van Daltonschool Rhenen
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Welkom
Wij heten Fares en Dilyn van harte welkom op onze school. Wij
wensen hen een fijne schooltijd op Daltonschool Rhenen.

Nieuws uit de leerlingenraad
We verwelkomen Yousri uit groep 6 in de leerlingenraad. Fijn dat hij wil
helpen om na te denken over onze school.

Oud papier Rhenen!
Zoals we al hadden doorgegeven in eerdere berichten is het ophalen van oud papier
een activiteit van de oudervereniging. Dus van de ouders.
Elk jaar levert dit meer dan € 1500,- op. Dat bedrag komt binnen bij de
Oudervereniging en wordt besteed aan onze kinderen. Dit betekent dat we de
ouderbijdrage laag kunnen houden en de laatste jaren niet hebben hoeven verhogen.
Komend jaar 2018 zijn er drie datums waarbij we twee vrijwilligers nodig hebben:
Zaterdag 27 januari
Zaterdag 26 mei
Zaterdag 25 augustus
De wijk is aangepast en kleiner dan vorig jaar. Dat betekent dat het ophalen van
het oud papier van 8.15 tot ongeveer 12.00 uur duurt.
De afgelopen jaren kost het de Oudervereniging veel moeite om vrijwilligers te
vinden. Daarom is de keuze gemaakt om de vrijwilligers voor het oud papier een
vergoeding van €25 voor de ochtend te geven.
Als u wilt helpen op een van bovenstaande datums, kunt u zich voor 15 december
opgeven via de mail: ov@daltonrhenen.nl of via directie@daltonrhenen.nl
Mocht u vragen hebben dan kunt zich wenden tot Nicolette Hamaker ( voorzitter OV)
Met vriendelijke groet,
Oudervereniging de Bantuin

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 of nhamaker@casema.nl

Ouderportaal
Wat fijn dat het ouderportaal nu bijna voor iedereen werkt. Vanaf nu
worden berichten zoveel mogelijk via het ouderportaal verspreid.
Ook activiteiten kunt u vinden in de agenda en worden niet meer in
de info geplaatst.
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Gezonde traktatie
Zoals u kunt lezen in onze schoolgids stimuleren wij
gezonde voeding. Zo ook met traktaties bij
verjaardagen! Wij vinden het fijn om te zien dat heel
veel
ouders op een creatieve en vooral gezonde wijze hier
gehoor aan geven.
Echter, we merken dat er hier en daar een ongezonde
zoete traktatie of een cadeautje wordt uitgedeeld.
Deze traktaties scheppen
verwachtingen naar andere kinderen en ouders. Wij willen daarom iedereen vragen
zich te beperken tot een kleine gezonde traktatie. Voor ideeën
verwijzen we u naar www.gezondtrakteren.nl, maar ook via de zoekfunctie van
Google komt u leuke creaties tegen.

Nieuwe staking op 12 december!
Op 3 november zijn er in de media nieuwe
acties aangekondigd. Op het moment dat er in
de week van 5 december géén 1,4 miljard voor
het PO op tafel ligt, zullen wij op 12 december
opnieuw de deuren sluiten en zullen wij staken voor de toekomst van het onderwijs.
Wij begrijpen dat een dag staken voor u als ouder wellicht wat ongemak kan
opleveren. Deze acties zijn ook zeker niet bedoeld om u als ouders in een lastig
parket te brengen. Het gaat ons echt om de toekomst van uw en onze kinderen. Het
is nu of nooit, nu moeten we doorpakken! Wij hopen dan ook op uw steun te kunnen
(blijven) rekenen.
We gaan ervan uit dat met deze tijdige informatie het gaat lukken om opvang voor uw
kinderen te vinden. Mocht dit door zwaarwegende omstandigheden niet lukken, dan
vragen we u om uiterlijk 8 december te bellen met onze directeur, Heidi van
Appeldoorn 0654222260
Waarom is het extra geld voor het basisonderwijs zo belangrijk?
De actiegroep PO in actie, waar inmiddels zo'n 45.000 leerkrachten bij aan zijn
gesloten, heeft in maart 2017 een manifest opgesteld (in samenwerking met de
vakbonden en de overkoepelende organisatie PO-raad, namens de besturen). De
eisen die gesteld werden, waren 500 miljoen voor werkdrukverlaging en 900 miljoen
voor salarisverhoging.
Op 4 oktober lekte uit dat het kabinet 500 miljoen klaar had staan voor het verlagen
van de werkdruk in het onderwijs. Helaas bleek dit op 10 oktober in het
regeerakkoord anders. Voor 2018 is er slechts 10 miljoen gereserveerd om de
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werkdruk aan te pakken. Een druppel op een gloeiende plaat. Het "beloofde" bedrag
van 500 miljoen blijkt in werkelijkheid 430 miljoen te zijn en dit volledige bedrag komt
pas in 2021 beschikbaar. En 2021 is echt veel te laat, tegen die zullen er al bijna
5000 fte te kort zijn in het onderwijs. Dat betekent dat er in 2021 zo'n 115.000
kinderen in Nederland zonder leerkracht zullen zitten. In 2025 zal dit getal zelfs al
opgelopen zijn tot 230.000 leerlingen. Dit is nu echter al te merken. In het land
worden vaak klassen verdeeld of naar huis gestuurd en vacatures blijven lang open
staan.
De vraag voor salarisverhoging heeft hier ook mee te maken. We zien dat er een
groot verschil is (tot ruim 20%) tussen de salariswaardering van een leerkracht in het
basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Dit, terwijl we eenzelfde HBO-opleiding
hebben gevolgd en vergelijkbare verantwoordelijkheden en taken hebben. Dit maakt
dat er op dit moment te weinig studenten kiezen voor het beroep leerkracht in het
basisonderwijs. Ook stappen er leerkrachten over van het basisonderwijs naar het
voortgezet onderwijs.
Nederland staat in de top 10 van de landen met de beste onderwijskwaliteit
wereldwijd. Door bovenstaande ontwikkelingen zal dit in rap tempo gaan zakken.
Daar komt nog bij dat 1 op de 4 leerkrachten last heeft van burn-outklachten. Ook dit
komt de kwaliteit van het onderwijs niet ten goede.
Kortom, voor ons genoeg redenen om ons werk neer te leggen op 12 december als
hiertoe opgeroepen wordt.
Na 5 december laten we u weten of de staking definitief doorgaat.

GVO thema : “Verwachten”
De komende lessen tot de kerstvakantie gaan we bij de GVO
lessen aan de slag met advent en met het kerstverhaal van de
Bijbel: De geboorte van het kindje Jezus.
Wat vieren de christenen precies met kerst, hoe doen ze dat.
We beginnen met de tijd naar Kerst toe: Advent. De naam
advent komt van het Latijnse woord adventus, dat “komst” betekent. In de
adventsperiode bereiden christenen zich voor op het kerstfeest, wordt de geboorte
van Jezus herdacht en zijn wederkomst verwacht.
Maar we kijken ook naar onszelf in het algemeen : Wat verwachten wij ? Waar kijken
wij naar uit, wat verwachten we van anderen en van ons zelf.
We gaan er weer fijne, leerzame en sfeervolle lessen van maken. Want Kerst is een
van de mooiste tijden van het jaar! Hoe en wat je ook viert….Ik wens u in ieder geval
een mooi feestmaand toe !
GVO docent Juf Linda Evers
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Lezen is leuk !
Vanaf deze info geven wij u elke maand twee tips om de
leesbevordering van uw kind ook thuis te laten slagen. Op
school besteden wij natuurlijk al veel tijd aan lezen, maar u
kunt ook thuis uw kind helpen met lezen. Niet alleen omdat
het belangrijk is maar ook met het idee dat uw kind plezier
krijgt in lezen. Misschien ook een cadeau-tip voor de
komende feestdagen. En als u de kinderboeken koopt bij”
Zie je Zo” in Rhenen en de bon inlevert bij de leerkracht,
sparen we samen voor nieuwe boeken voor in onze schoolbieb.
Leren lezen is een van de belangrijkste vaardigheden die kinderen op de basisschool
leren.
Kinderen die veel lezen:
- kennen vier keer zoveel woorden als kinderen die weinig lezen
- hebben meer inzicht in de opbouw van teksten
- hebben meer kennis van de wereld.
Vlot en goed leren lezen aan het begin van de basisschool is belangrijk omdat bij
veel vakken op school teksten een belangrijke rol spelen. Als kinderen niet goed
kunnen lezen, betekent dit een grote handicap voor het verwerven van kennis op
allerlei terreinen.Het boek heeft grote concurrentie van nieuwere media zoals
televisie en (spel)computer. Maar ook voor het laatste is goed kunnen lezen
onmisbaar.U kunt veel doen om de leesontwikkeling van uw kind te stimuleren.
Daarom hieronder tien tips om uw kind meer te laten lezen.
Twee tips om uw kind meer te laten lezen:
Tip 1.Begin zo vroeg als kan met voorlezen Uit onderzoek op het gebied van lezen
blijkt dat kinderen die van jongs af aan zijn voorgelezen, beter gemotiveerd zijn om te
leren lezen. Ze blijken taalvaardiger te zijn, begrijpen teksten beter en hebben meer
succes op school dan kinderen die niet of heel weinig zijn voorgelezen. Ook met uw
dreumes of peuter kunt u al beginnen met plaatjes kijken en voorlezen. Er zijn
prachtige prentenboeken. Ook voor uw peuter kunt u al een gratis
kinderlidmaatschap van de plaatselijke bibliotheek verkrijgen.
Tip 2. Lees met vaste regelmaat Het is beter voor de leesontwikkeling iedere dag
tien minuten samen te lezen of voor te lezen dan dat u één keer per week een uur
hieraan besteedt. Dus maak met uw kind bij voorkeur dagelijks minimaal tien minuten
vrij om rustig (voor) te lezen. Ook in de vakanties. Voorlezen kan zeker ook nog in gr
8. Kies samen een leuk of spannend boek, lees een paar blz. aan eind van de dag
en dan kunt uw kind nog voor het slapen gaan bijv. het hoofdstuk uitlezen.
Wist u dat kinderen tot 18 jaar gratis lid kunnen worden bij de Bibliotheek? Loop er
eens binnen of kijk voor info op de site: www.bibliotheekzout.nl
www.daltonrhenen.nl
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Ondersteuningsplanraad (OPR) zoekt nieuwe leden!
Volg de activiteiten van de OPR
Meedenken over schoolbeleid: dat doen
ouders en medewerkers in de medezeggenschapsraad van onze school.
Meedenken over passend onderwijs kan óók, in de Ondersteuningsplanraad
(OPR). Volg onze activiteiten via www.swvrgv.nl en/of meld je aan voor de OPR!
Het bestuur van onze school werkt met andere schoolbesturen in de regio samen in
het samenwerkingsverband primair onderwijs Rijn & Gelderse Vallei. Samen zorgen
zij ervoor dat ieder kind succesvol kan zijn op school. Over hoe dat het beste kan,
kunnen ouders en medewerkers meedenken in de Ondersteuningsplanraad (OPR).
De OPR moet bijvoorbeeld instemmen met het Ondersteuningsplan, waarin staat hoe
het samenwerkingsverband en scholen werken aan passend onderwijs. Ook is de
OPR vertegenwoordigd in werkgroepen als financiën, contact met ouders en
personeel en hoogbegaafdheid.
Op dinsdagavond 30 januari 2018 van 19.30 tot 20.30 organiseert de OPR in
Veenendaal een informatie-bijeenkomst over het Samenwerkingsverband en
Passend Onderwijs. Belangstellenden kunnen zich via onderstaand email-adres
daarvoor aanmelden. Graag voor 15 december!
Op dit moment bestaat de OPR uit drie ouders en drie medewerkers en een
onafhankelijk voorzitter. We zijn op zoek naar twee nieuwe leden (een ouder en een
medewerker) die ook willen meepraten, meedenken en meebeslissen. Interesse?
Kijk op www.swvrgv.nl voor meer informatie over passend onderwijs, het
samenwerkingsverband, het Ondersteuningsplan én de OPR. Liever persoonlijk
contact? Mail dan naar de secretaris van de OPR
(Els Gevers: elsgevers@gmail.com)
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