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

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,
We zijn het jaar goed gestart. Op facebook heeft u
kunnen zien dat de leerlingenraad een
nieuwjaarsreceptie had georganiseerd voor de
kinderen.
De komende weken staan nog in het teken van het
project. Ik hoop u allemaal 25 januari te mogen
begroeten bij de kijkavond.
Inmiddels zijn wij als team ook bijeengekomen met
de gemeente, Kinderopvang de Regenboog, PPO
de Link en Olleke Bolleke om na te gaan denken
over de nieuwe huisvesting. Dit jaar gaat een
werkgroep aan de slag met mensen van de
gemeente om te gaan nadenken over ons nieuwe schoolgebouw.
Mocht u daar een goed idee over hebben, dan is nu het moment. U kunt suggesties
en tips aan mij doorspelen. Te denken valt aan tips om de verkeerssituatie te
verbeteren, de plek van de school en hoe de school er uit zou moeten zien. Waar
liggen wensen? Ik hoor graag van ouders hoe zij over een nieuwe school denken.
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

Welkom:
Wij heten Fares en Dylin en Vanessa van harte welkom op
Daltonschool Rhenen en wensen hen een fijne schooltijd toe.
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Projectavond op donderdag 25 januari:
In de groepen wordt momenteel hard gewerkt aan het jaarlijkse project.
Dit schooljaar is het onderwerp Europa.
Groep 1-2 werkt over Nederland
Groep 3-4 over de Alpen-landen
Groep 5-6 werkt over Scandinavië
Groep 7-8 werkt over Zuid-Europa
Om dit alles af te sluiten is er ook een kijkavond, zodat u
de resultaten van het project kunt bewonderen.
Deze avond staat gepland op donderdag 25 januari.
De school is dan open van 18.30 tot 19.30.
Komt u ook kijken?
Vriendelijke groet,
Team Daltonschool Rhenen

Daltonnieuws
Maandag 22 januari zullen juf Pascal, juf Heidi en juf Els niet
aanwezig zijn op school. Dan is er weer een Dompeldag (studiedag voor
Daltonscholen). Daltoncoördinatoren uit de regio bezoeken deze dag om van elkaar
te leren. Deze dag staat in het teken van collegiale consultatie en
feedbackgesprekken.
Op onze school is het de gewoonte dat Heidi, Pascal of Els de klassen bezoeken om
te observeren en daarna te bespreken wat er is gezien. Zo leer je van en met elkaar.
Bij collegiale consultatie bezoeken alle collega’s groepen bij elkaar om daarvan te
leren. Dit schooljaar op 4 april is er een studiedag waarbij wij de scholen van PPO de
link mogen bezoeken.
Op de Dompeldag maandag 22 januari staat er een vervanger voor Juf Pascal in
groep 3 en 4.

Lezen is leuk !
Weet u het nog? In elke info geven wij u elke twee tips om de
leesbevordering van uw kind ook thuis te laten slagen. Deze
maand tip 2 en 3. 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. 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
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- 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 weer 2 tips om uw kind meer te laten lezen.

Twee tips om uw kind meer te laten lezen:
Tip 3. Blijf zo lang als kan voorlezen, stel vragen en praat verder.
Ook kinderen die zelf kunnen lezen vinden het fijn om voorgelezen te worden.
Bovendien oefent u hiermee de luistervaardigheden en woordenschat. Overigens
hoeven dit niet alleen leesboeken te zijn. Informatieve teksten uit kranten of
tijdschriften kunnen ook samen gelezen worden. Zo blijven kinderen geïnteresseerd
in verschillende soorten leesbronnen. Praten met kinderen over een boek kan heel
verrassend zijn. Wanneer een kind zijn ervaringen met een boek met anderen kan
bespreken leidt het vaak ook tot nieuwe ideeën en inzichten, tot een beter begrip van
het boek en een groter plezier in het lezen. Door bijvoorbeeld uw kind te vragen een
voorspelling te doen over het verdere verloop van het verhaal of boek oefent u
vaardigheden die te maken hebben met begrijpend lezen.

Tip 4. Kies een boek dat past bij de ontwikkeling en belangstelling
van uw kind.
Om het leesniveau van een kind te meten en te toetsen wordt
op scholen gebruik gemaakt van het AVI-systeem. Uitgevers
van kinderboeken hanteren ook deze twaalf leesniveaus. Voor
het aanschaffen en lenen van boeken kunt u ook gebruik maken
van deze AVI-aanduidingen. Er zijn twaalf – in principe aan de
leerjaren gekoppelde – AVI-niveaus. Zo geeft AVI-M3 het
leesniveau aan van de gemiddelde leerling halverwege groep 3
(M = Medio) en AVI-E3 het leesniveau van de gemiddelde
leerling eind groep 3 (E = Eind). Er zijn twee niveaus met een afwijkende aanduiding:
AVI-Start voor beginners (gaat vooraf aan AVI – M3) en AVI-Plus dat aangeeft dat
het leesniveau van de leerling hoger is dan het gemiddelde niveau van leerlingen
aan het eind van groep 7 (volgt op AVI – E7).
Daarnaast is het minstens zo belangrijk dat uw kind met plezier leest en
geïnteresseerd is in het onderwerp. Laat uw kind daarom in een bibliotheek
uitzoeken wat het zelf leuk vindt. Een boek waar een kind zin heeft, geeft de meeste
kans op succes.
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Naast leesboeken met een verhaal, zijn er ook veel informatieve boeken over allerlei
onderwerpen te leen. Als er in de klas over een bepaald thema wordt gewerkt, kunt u
met een kind gericht een informatieboek hierover uitzoeken.
Ook op verschillende websites kunt u zich laten informeren over leuke en
interessante kinder- en jeugdboeken (zie tip 10). Speciaal aanbevolen voor
dyslectische kinderen en kinderen met een taalachterstand of kinderen die om wat
voor reden dan ook graag makkelijke boeken lezen zijn er de boeken in de
Kokkelreeks, spannend en met vaart geschreven.

Herhaalde oproep 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 25 januari.
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
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Artikel voor de nieuwsbrief van alle basisscholen.

Ontdek de natuur samen met het IVN
Beste lezers,

Graag wil ik jullie wat meer vertellen over het IVN. Wij zijn de vereniging voor natuur- en
milieueducatie. Wij vertellen jong en oud over de wonder schone wereld die natuur heet.
Als kind ben je vast wel eens mee geweest met een slootjesexcursie of met een wandeling in het bos.
Je hebt misschien zelfs wel met een spiegeltje onder de hoed van een paddenstoel gekeken of even
heel voorzichtig zo’n knobbelige koude pad in je handjes genomen. Als je dat gedaan hebt dan ben je
bijna zeker met een paar gidsen van de scholenwerkgroep van het IVN op pad geweest. Soms
misschien wel onder begeleiding van je vader of moeder. Die enthousiaste ouders zijn voor dergelijke
excursies onmisbaar.
Het IVN doet nog veel meer. We hebben een uitgebreid wandelingenprogramma waar iedereen gratis
aan deel kan nemen, we hebben een planten- en een vogelwerkgroep, een werkgroep natuurpaden,
de werkgroep ”Natuur Werkt“ en een prachtig documentatiecentrum met een mooie educatieve tuin.
Ook zijn er twee jeugdwerkgroepen, nl: de Groenlingen voor jongeren van 7 tot 12 jaar en de
Zwammen voor jongeren van 12 tot 16 jaar. Eén zaterdagochtend per maand komen de jongens en
meisjes bij elkaar om samen, onder deskundige begeleiding, bezig te zijn en iets te leren over de
natuur. Er worden o.a. uilenballen uit geplozen, filmpjes vertoond, wintervoer voor de vogels klaar
gemaakt en nestkastjes getimmerd en, als het goed weer is, dan ga je natuurlijk ook naar buiten.
De kosten voor het hele seizoen bedragen 10 euro.
Wil je meer weten, neem dan eens contact met ons op. Er is bij beide groepen weer plaats!
Voor ouders die het leuk vinden om samen met hun kind,of in verenigingsverband, de natuur te
verkennen, organiseert het IVN op woensdag 14 februari van 09:00 tot 11:00 uur, een
informatieochtend. De koffie staat vanaf half negen klaar in de Groenhof, Karel Fabritiusstraat 3 in
Veenendaal. U kunt zich aanmelden bij Cokkie Gadella (tel. 0318 – 55 08 06).
Wilt u meer weten over onze IVN-afdeling, bezoek dan onze website.

Namens het bestuur,
Met vriendelijke groet,
Cokkie Gadella
IVN-afd. Veenendaal-Rhenen (PR)
0318 – 55 08 06
Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid
IVN-afdeling Veenendaal-Rhenen

www.ivn.nl/afdeling/veenendaal-rhenen
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Nieuws van het Pantarijn Rhenen:
We kijken terug op een succesvol Open Huis en zijn nu bezig met het volgende
moment waarop ouders en leerlingen onze locatie komen bezoeken.
Op 25 januari aanstaande organiseren we voor leerlingen in groep 8
(geïnteresseerden uit groep 7 zijn ook van harte welkom) extra workshops MVI en
SPORTKLAS.
Om deel te nemen aan deze workshops moet de leerling zichzelf inschrijven.
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Uitnodiging ALV:
Rhenen, 12-01-2018
Beste ouders / verzorgers,
Hierbij willen wij jullie uitnodigen voor de Algemene Leden Vergadering van de
Oudervereniging ‘De Bantuin’ (OV).
Deze zal plaatsvinden op maandag 29 januari in Daltonschool Rhenen en zal starten om
19:00 uur.
Hieronder volgt de agenda:
•
• Opening
•
• Informatie over de werkzaamheden van de OV
•
• Nieuwe bestuursleden gezocht!
•
• Financiën
•
• Contributieverhoging (stemming)
•
• Overige punten
•
• Sluiting
De vereniging is er "voor leden, door leden" óók uw aanwezigheid wordt zeker op prijs
gesteld!
Op dit moment wordt de vereniging door een aantal vrijwilligers gedragen, ook zij zijn
voortdurend op zoek naar verbeteringen en aanvullingen, denkt u als lid een bijdrage te
kunnen leveren dan komen wij graag met u in contact!
Met vriendelijke groet,
Namens de OV,
Nicolette Hamaker
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