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AGENDA 
16 mei   Tweede Pinksterdag, alle kinderen vrij  
18 mei   Vergadering OR 
18 mei   Dalton Regiodag 
19 mei   Uitreiking verkeersdiploma groep 7 
20 mei   Wisselochtend 
21 mei   Oud Papier Actie 
27 mei   Wisselochtend 
30 mei t/m 10 juni Toetsweken 
10 juni   Nieuwe Wisseltje gaat mee 
13 juni   Groep 8 naar Amsterdam 
 
 
Nieuws van de directie 
Wat hebben we weer een ontzettend 
leuk voorjaarsproject gehad! Zowel de 
kinderen als de leerkrachten hebben 
genoten van het thema Kunst. Een paar 
dagen per week kwam juf Mieke bij ons 
op school langs om met alle kinderen 
aan verschillende druktechnieken te 
werken. Hier op de foto staan kinderen 
van groep 8, zij zijn bezig met hun 
zelfportret.  
Verder werd in alle klassen ook nog 
hard aan kunst gewerkt. Er zijn 
kunstwerken gemaakt van verschillende 
kunstenaars zoals Mondriaan, Van Gogh en Dalí. U heeft ze allemaal kunnen 
bewonderen tijdens onze expositie. En wat was het moeilijk om de namen van de 
leerkrachten te koppelen aan de kunstwerken in de Galerie der Groten!  
 
We bedanken alle ouders die ons bij dit project zo fijn hebben ondersteund. 
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Dalton Regiodag 
Drie keer per schooljaar komend de daltonscholen uit 
Noord-Holland bij elkaar, om van en met elkaar te leren. Op 
woensdag 18 mei staat de volgende regiodag gepland in 
Purmerend. In Purmerend zitten een basisschool en een 
school voor voortgezet onderwijs, die beide volgens de 
daltonprincipes werken. Deze regiodag wordt door beide 
scholen voorbereid. Erg leuk en leerzaam om de ervaringen 
te horen van docenten van een school voor voortgezet onderwijs. 
 
Wisselochtend 
De komende twee vrijdagochtenden staan weer in het teken van de wisselochtend. 
Het thema van deze twee momenten is de ‘coöperatieve samenwerking’. Bij deze 
werkvorm gaan de kinderen met elkaar samenwerken. Zonder samenwerking, kun je 
de opdracht niet tot een goed einde brengen. 
Samenwerken is één van de belangrijkste principes van een daltonschool. Eén van 
de uitspraken bij ons op school is: ‘alleen kunnen we al heel veel, samen nog veel 
meer!’. In de schoolgids zeggen we over samenwerken: ‘samenwerken is werken in 
een team, samenwerken doe je om een bepaald doel te bereiken’. 
In alle klassen gebruiken we regelmatig coöperatieve werkvormen. 
 
Oud Papier Actie 
U kunt uw oud papier weer bij ons langsbrengen op zaterdag 21 mei. De 
papiercontainer staat ’s morgens bij de voordeur. 

 
Toetsweken Cito 
Vanaf 30 mei is het weer toetsperiode voor de kinderen van groep 2 t/m 
7. We gaan de laatste Cito-toetsen van het schooljaar maken. De 
kinderen maken toetsen voor taal, rekenen en spelling. De resultaten van 
deze toetsen zullen op het eindrapport vermeld worden.  
 

Rapport 
In de jaarkalender is per ongeluk een foutje geslopen. Er staat vermeld dat de 
kinderen hun laatste rapport op 10 juni meekrijgen. Dat is wel wat vroeg in het jaar. 
De juiste datum moet zijn: vrijdag 8 juli. 
 
Lang weekend vrij  
We hebben dit jaar een lang schooljaar, we werken door tot half juli. 
Daarom hebben we er voor gekozen om nog een lang weekend te 
plannen, waardoor we deze lange periode nog even kunnen onderbreken. 
Alle kinderen zijn vrij op vrijdag 17 juni en maandag 20 juni. 
 
Vakantierooster volgend schooljaar 
We kregen al weer wat vragen over vakantiedata voor volgend schooljaar. Hieronder 
ziet u het schema alvast staan. Er worden nog twee studiedagen gepland, die kunt u 
begin volgend jaar terugvinden in de jaarkalender. 
 
 



Eerste schooldag 29-08-2016 
Herfstvakantie 17-10-2016 t/m 21-10-2016 
Kerstvakantie 26-12-2016 t/m 06-01-2017 
Voorjaarsvakantie 20-02-2017 t/m 24-02-2017 
Pasen 14-04-2017 t/m 17-04-2017 
Koningsdag In meivakantie 
Meivakantie 
Bevrijdingsdag 

24-04-2017 t/m 05-05-2017 
In meivakantie 

Hemelvaart 
Pinkstervakantie 

25-05-2017 t/m 26-05-2017 
05-06-2017  

Zomervakantie  24-07-2017 t/m 01-09-2017   

 
HVO-lessen groep 6 en 7 
Met ingang van dit schooljaar zijn we gestart met HVO-lessen (Humanistisch 
Vormings Onderwijs) in de groepen 6 en 7, de lessen vinden plaats onder schooltijd. 
Deze lessen worden verzorgd door juf Elsbeth. Zij werkt iedere week drie kwartier 
met de kinderen. In deze lessen gaat het over veel verschillende onderwerpen: 
anders zijn, vriendschap, pesten, arm en rijk, feest, familie enz. 
Leerlingen leren na te denken over wie zij zijn, wat hun drijfveren zijn en wat ze 
kunnen. Tijdens de lessen wordt hierover gepraat en maken leerlingen kennis met 
meningen en ervaringen van anderen.  
Wij zijn erg tevreden over deze lessen en hebben besloten om ook volgend schooljaar 
deze lessen weer aan te bieden. Binnenkort ontvangen alle ouders van kinderen die 
nu in groep 5 en 6 zitten de brief met meer informatie over deze lessen. 
 
Schoolreisje  
Op donderdag 23 juni gaan we met de groepen 1 t/m 7 op 
schoolreis. De locaties zijn uitgekozen en de bussen zijn 
besteld. In het volgende Wisseltje krijgt u van ons alle 
informatie. 
 

Groep 8 naar Amsterdam 
Op maandag 13 juni gaan de kinderen van groep 8 genieten 
van een dagje Amsterdam. Op het programma staat in ieder 
geval een rondvaart door de grachten. Daarnaast nemen ze 
vaak een kijkje op de Dam, bij de Papegaaiekerk, het 
Waterloopplein en bij het Auschwitz monument. Natuurlijk 
wordt er ook even gestopt bij Van der Linden voor een lekker 

ijsje en mogen de kinderen kort winkelen in de Kalverstraat. We wensen de kinderen 
en de begeleiders een prachtige dag toe. 
 
Gevonden voorwerpen 
Onze bakken met gevonden voorwerpen lopen weer langzamerhand vol. Binnenkort 
brengen we alles naar de kringloopwinkel. Komt u nog even kijken in de bakken als 
u wat mist? 
 
MR Nieuwsflits 
De afgelopen tijd is er gesproken over rommel op het schoolplein, afkomstig van 
jongeren die ons schoolplein `s avonds en in weekenden gebruiken. Uiteraard 



begrijpen we dat ons schoolplein een gezellige plek is om samen te zijn, toch zijn we 
niet blij met het feit dat er vaak veel troep achterblijft op het schoolplein. 
Dit probleem wordt vanuit verschillende hoeken zowel preventief als achteraf 
aangepakt om de overlast voor onze kinderen zo veel mogelijk te beperken. 
Allereerst wordt de wijkagent gevraagd om in weekenden vaker te surveilleren rond 
de school en dan ook jongeren op ons schoolplein aan te spreken. Daarnaast is bij 
de gemeente het verzoek ingediend extra vuilnisbakken te plaatsen, waardoor het 
gemakkelijker wordt om eigen troep op te ruimen. Een aantal andere preventieve 
opties zijn overwogen maar worden ofwel financieel niet haalbaar geacht, of hebben 
onwenselijke neveneffecten.  
Hopelijk zorgen deze preventieve maatregelen voor een blijvend schoner schoolplein. 
De troep die dan toch nog blijft liggen wordt door meester Henk dagelijks opgeruimd, 
waarvoor dank ! 
 
Website 
Op een enkeling na heeft iedere ouder zich op dit moment 
aangemeld bij onze website. Daar zijn we erg blij mee! We sturen 
regelmatig via de website een mail naar alle ouders en we kunnen er 
nu zeker van zijn dat de mail bij iedereen aan komt. Iedere drie 
weken sturen we ook ’t Wisseltje via de website naar iedereen toe. Ontvangt u onze 
nieuwsbrief nog niet digitaal, dan moet u bij uw instellingen nog een vinkje zetten bij 
de nieuwsbrief. Dan weet u zeker dat u voortaan ook ’t Wisseltje digitaal ontvangt. 
 
21e -eeuwse vaardigheden - 21th Century Skills.  
In de media hoort u de laatste tijd veel over de 21th Century Skills. Veel 
onderwijskundigen houden zich bezig met een vernieuwde visie op onderwijs. Hoe 
ziet de wereld er in 2030 uit? Welke taken verwachten we dan van mensen en welke 
vaardigheden moeten kinderen nu leren om straks voldoende uitgerust te zijn voor 
de maatschappij.  

Er zijn in totaal 7 vaardigheden beschreven die 
kinderen moeten kunnen beheersen. 
Dat zijn: communicatie, samenwerken, ICT 
geletterdheid, creativiteit, kritisch denken, 
problemen kunnen oplossen en sociale en culturele 
vaardigheden. In dit Wisseltje staat de vaardigheid 
creativiteit centraal.  
Creativiteit uit zich niet alleen in de creatieve vakken, 
zoals tekenen en handvaardigheid. Creativiteit 
passen we ook toe bij vakken als rekenen of 
wereldoriëntatie. We willen kinderen leren op hun 
eigen manier oplossingen voor allerlei problemen te 

vinden. Op welke manieren zou je bijvoorbeeld een som kunnen uitrekenen of hoe 
zou de wereld duurzamer kunnen zijn?  Daarbij gebruiken we vaardigheden als 
brainstormen en mindmappen. In de taalmethode Staal wordt expliciet in ieder 
hoofdstuk een vorm van creatief taalgebruik aangeboden, waarbij kinderen hun eigen 
taalproduct maken en daarna met elkaar de resultaten bespreken.  


