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Nieuwsbrief 17 
                                                         d.d. 22-05-2018 

Belangrijke data 

Dinsdag 22 mei 2018 Nieuwsbrief 17 

Donderdag 24 mei 2018 Schoolfotograaf 

Dinsdag 29 mei t/m vrijdag 1 juni Avondvierdaagse 

Woensdag 30 mei Praktisch verkeersexamen groep 7 

Dinsdag 5 juni Nieuwsbrief 18 

Donderdag 7 juni Koffieochtend 8.30 - 9.00 uur 

Woensdag 4 juli 2018 
Groep 3 naar museum Erfgoed Leiden en 

Omstreken 

    

In-/uitstroom                                                                                                                                                                    

Op maandag 14 mei is Maria Panagiotidou weer teruggekomen in groep 7. Zij heeft een aantal 

maanden les gekregen bij de Taalklas en is nu dus weer op de Daltonschool. We wensen je een leuke 

tijd en hopen dat je je snel weer thuis voelt Maria! 

Schoolshirts                                                                                                                                                       

Precies op tijd waren de nieuwe schoolshirts klaar om gebruikt te kunnen worden op het kamp van 

groep 8 en het schoolreisje. Ook tijdens de avondvierdaagse kunnen de deelnemers ze dragen.                                                                                                                                            

De shirts zijn geleverd door RET uit Hillegom, zij hebben een druktechniek gebruikt die heel mooi 

uitkomt op onze mooie, opvallend gele, shirts. Dank voor het professionele advies!  

Schoolfotograaf                                                                                                                                                             

A.s. donderdag komt de schoolfotograaf op de Daltonschool, u heeft daar reeds een brief over 

ontvangen. Wilt u een foto laten maken met broertjes/zusjes die niet bij ons op school zitten, dan is 

daar gelegenheid voor tussen 8.00 - 8.30 uur in de kleutergymzaal. Van de broertjes/zusjes die wel op 

school zitten wordt onder schooltijd een foto gemaakt, dit geldt ook voor de broertjes/zusjes van de 

Savioschool. 
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Schoolreisje                                                                                                                                                                       

Wat hebben de kinderen een 

geweldige dag gehad met het 

schoolreisje!                                                                                                      

Groep 1 t/m 3 gingen naar 

Sprookjeswonderland in 

Enkhuizen en groep 4 t/m 7 naar 

Duinrell.                                                                 

De kinderen genoten met volle    

teugen. Het was heerlijk weer, 

een goede sfeer en leuke 

attracties.                                   

Heel veel dank aan de 

begeleidende ouders!                                                                                                                                                   
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Fietsverkeersles op het schoolplein 

Aanstaande vrijdag, 25 mei, hebben de kinderen van groep 3 een fietsverkeersles op het schoolplein. 

Ze moeten deze ochtend op de fiets naar school komen. Wilt u van te voren kijken of de fiets in orde is?  

 

Avondvierdaagse                                                                                                                                         

Een groot aantal leerlingen hebben zich ingeschreven voor de avondvierdaagse. Vanaf dinsdag 29 

mei tot en met vrijdag 1 juni lopen zij verschillende routes door Hillegom. We duimen voor mooi weer 

en wensen jullie veel wandelplezier!     

 

Groep 3 op zoek naar begeleiders                                                                                                                                                     

Woensdag 4 juli gaan we op museumbezoek naar Erfgoed Leiden en Omstreken. Het programma 

duurt van 9.30 uur tot 11.00 uur en we zijn op zoek naar 6 enthousiaste begeleiders die ook kunnen 

rijden. We zullen parkeren bij parkeerterrein Haagweg om per busje richting museum te gaan. Wie wil 

met ons mee?                                                                                                                                                                                          

 

Hallo groep 5 van de Daltonschool, 

Wat leuk dat jullie mee hebben gedaan met de Leeskilometerwedstrijd 2018! Dank jullie wel voor jullie inzet 

en enthousiasme. Helaas heeft jullie klas niet gewonnen. 

Alle mooie verhalen die jullie tijdens de wedstrijd hebben gelezen, hebben vast jullie fantasie geprikkeld! 

Daarom krijgen jullie als dank voor jullie deelname een set verhalendobbelstenen. Laat de verhalen maar 

komen! De dobbelstenen worden binnenkort bij jullie op school gebracht. 

Lezen is natuurlijk helemaal geen wedstrijd, het is gewoon hartstikke leuk en je leert er veel van! Blijf dus 

vooral lekker veel lezen! 

Hartelijke groet, namens Bibliotheek Zuid-Kennemerland, 

Suzanne de Haas 

leesconsulent 
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Schoolkamp groep 8                                                                                                                                              

Woensdag 16 mei was het eindelijk zover….groep 8 ging op schoolkamp! Veel kinderen zaten al 

dagen in spanning. Alle kinderen kwamen met rugzakken op de rug en grote volle reistassen op 

school aan. In de klas aangekomen kregen de kinderen een mooi geel Daltonshirt aan. Er werd het 

één en ander verteld in de klas en daarna mochten de kinderen met de ouders mee naar de auto. Alle 

andere klassen + veel ouders stonden op het schoolplein om groep 8 uit te zwaaien. 

Om 10.30 uur kwamen we in Putten aan. We hadden een grote accommodatie in een prachtige 

omgeving. Eerst werden de bedden verdeeld, opgemaakt en plezier gemaakt op de kamers. Daarna 

hebben we heerlijk geluncht buiten aan de picknicktafels. Er was veel vrije ruimte. Ze konden 

volleyballen, voetballen, tafeltennissen etc. Genoeg te doen voor iedereen. In de middag gingen we 

wandelen naar het bos. Daar hebben we hutten gebouwd en spelletjes gedaan. ‘S avonds hebben we 

marshmallows boven het kampvuur gehouden en het Zweeds loopspel gedaan. Erg leuk en de 

kinderen waren ook heel enthousiast. Daarna binnen nog wat spelletjes gedaan, chips gegeten en iets 

gedronken. Daarna uiteraard keten op de slaapkamers. 

 

 

 

 

 

Donderdagochtend stond iedereen weer fris en fruitig op. We hebben ontbeten en zijn daarna naar het 

centrum gelopen. In het centrum hebben we het ruilspel gedaan. Per tweetal kregen de kinderen een 

klein voorwerp mee en die moesten ze proberen te ruilen tegen iets mooiers en kostbaarders. Dit 

vonden ze super leuk om te doen. Het ene tweetal kwam aan met ketting, de ander met een vaas, 

weer een ander met twee pakken koffie en een tweetal had zelfs een reistas gekregen. De kinderen 

kregen nog de gelegenheid om een ijsje te eten en we zijn weer teruggelopen naar de accommodatie. 

Daar hebben we geluncht en vrij gespeeld. In de middag hebben de kinderen gezwommen en levend 

stratego in het bos gedaan. In de avond hebben we weer kampvuur gemaakt en hebben de kinderen 

zelf stokken gezocht om broodjes te bakken. Na het broodjes bakken hebben we binnen nog wat 
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musicalliedjes gezongen, naar een paar uitvoeringen van kinderen gekeken en lekker wat gegeten en 

gedronken. Uiteraard zijn we in het donker ook nog het bos in geweest om daar het smokkelspel te 

doen. Dit was voor veel kinderen best wel eng! 

 

Vrijdag was alweer de laatste dag. Iedereen kwam snel zijn bed uit, want niemand was natuurlijk 

moe….hahaha. We hebben weer met elkaar ontbeten en daarna de tassen ingepakt en opgeruimd 

met elkaar. Toen alle tassen buiten stonden hebben we nog wat spellen met elkaar gedaan. Eerst het 

zeskamp waar we moesten zaklopen, tafeltennissen etc en daarna nog gevolleybald. Ook hebben we 

in het bos nog eierroof gedaan. 

Helaas zat het kamp er toen al weer op. De ouders die terug zouden rijden waren gearriveerd en alle 

spullen werden ingepakt. Moe maar voldaan zijn alle kinderen ingestapt om weer richting Hillegom te 

rijden. 

 

Wij willen alle ouders die hebben gereden ontzettend bedanken! Ook waren we heel blij met de hulp 

van Marinka (moeder van Luuk), Peter (vader van Caio) en Marco (vader van Sven) die ons 

woensdag tot en met vrijdag geholpen hebben. Iedere dag was er een andere ouder aanwezig.          

Erg fijn, daar waren we heel blij mee. We hebben genoten! Bedankt groep 8!                                                                    

                                                                                                                                                                                      

Juf Joyce en juf Nicole                                              
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