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Theatermiddag groep 5 en 7

Beste ouders/verzorgers,
Allereerst de allerbeste wensen voor het nieuwe jaar! Wat is het toch altijd weer fijn om alle kinderen
weer op school te mogen begroeten. Met elkaar gaan we er wederom een mooi en lerend jaar van
maken. Op de eerste schooldag van 2019 zijn we met de gehele Daltonschool bij elkaar gekomen in
de aula om te aftrap te doen van PBS (Positive Behaviour Support). Verderop in deze
nieuwsbrief staat hier meer over vermeld. Wat ontzettend leuk om te zien dat al heel
veel kinderen gele muntjes hebben verdiend! Mocht u nu deze muntjes in zakken van
uw kind tegenkomen, wilt u er dan voor zorgdragen dat ze weer op school komen? Zo
gaat het sparen met de klas nog sneller!

In-/uitstroom
Op 7 januari is Rafif Dughaim, de zus van Ibrahim uit groep 3, bij ons op school gekomen. Zij heeft
enkele maanden de Taalklas bezocht en komt nu naar de Daltonschool, in groep 5 bij juf Marja. Veel
plezier Rafif!
Door een verhuizing naar Noordwijk zijn Wouter(gr. 6) en Lukas(gr. 1/2A) Sierat naar de Bronckhorst
aldaar gegaan. Ook Luuck(gr. 6) en Noah(gr. 4) Westra zijn van school gewisseld, zij zijn op de
Johannesschool begonnen na de Kerstvakantie. We wensen ze allen een fijne tijd toe op hun nieuwe
scholen!

PBS
Na een heerlijke Kerstvakantie zijn we weer vol energie van start gegaan
aan een nieuw kalenderjaar! Maandagmiddag 7 januari hebben we met de
Daltonschool het werken met PBS (Positive Behavior Support) geopend.
Positive Behavior Support (PBS) is een doelmatige, schoolbrede aanpak
die zich richt op het versterken van gewenst gedrag en op het voorkomen
van probleemgedrag. Het doel is het creëren van een positieve, sociale
omgeving, die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt.
Alle kinderen werden deze middag uitgenodigd in de speelzaal alwaar zij
per groep een piekenpijp en muntjes kregen uitgedeeld. Deze muntjes kunnen zij bij alle leerkrachten
en collega’s van de Daltonschool verdienen wanneer zij positief gedrag laten zien. Elke 2 weken
zullen diverse ruimtes van de school met bijbehorende gedragsverwachtingen centraal staan. De
komende 2 weken staan het schoolplein en de kleedkamers centraal en gaat de aandacht vooral uit
naar:
schoolplein:
●

Wij spelen samen en helpen elkaar.

●

Wij gebruiken de pleinmaterialen zoals ze bedoeld
zijn.

●

Wij gaan snel en rustig in de rij staan als de bel
gaat.

kleedkamers:
●

Wij kleden ons vlot om.

●

Wij zorgen voor onze eigen spullen.

●

Wij praten met een kleine groepjes stem.

Als de kinderen 50 muntjes per groep hebben verdiend is er
een beloning van 10 minuten. De beloning verschilt per
groep; deze zal door de kinderen zelf en klassikaal worden
gekozen.

GEZOCHT: OVERBLIJFOUDER
Momenteel zijn we dringend op zoek naar ouders die het overblijfteam kunnen
komen versterken. We komen mensen te kort hierin en zouden het heel fijn
vinden als u ons een handje kunt helpen. Dat hoeft uiteraard niet voor de hele
week. Wellicht zou het u al een dagje lukken.
Waar bestaan de werkzaamheden uit?
●

U komt om 11.45 uur op school om met het overblijfteam een klein
overleg te hebben.

●

Om 12.00 uur gaat het complete overblijfteam naar buiten om daar op de veiligheid van de
kinderen te letten tijdens het buitenspelen. Alle teamleden hebben een vaste plek op de
speelplaats waar ze overzicht houden.

●

Om 12.20 uur gaan de kinderen in de rij staan bij u als overblijfouder en loopt u met de groep
naar de klas waar de kinderen op hun plek hun meegebrachte lunch opeten. U houdt
overzicht dat de kinderen zo goed mogelijk hun lunch opeten en zorgt voor een fijne sfeer
tijdens de overblijf d.m.v. het voorlezen van een boek of gezelschapsspelletjes in de klas.

●

Vanaf 12.30 uur komt de leerkracht weer in de groep en zorgt u samen met de leerkracht
ervoor dat de tafels weer netjes zijn en de lunchtrommels worden opgeruimd, zodat de
leerkracht weer om 12.45 uur kan beginnen met de les.

Voor deze werkzaamheden krijgt u maandelijks een vrijwilligersbijdrage.
Heeft u interesse of wilt u meer informatie, dan kunt u zich opgeven bij Marga Esselman
(administratie) en/of Joyce Romijn (directeur).

Vacature: ouder in de medezeggenschapsraad (MR)
Doordat zijn kinderen naar een andere school zijn overgestapt is Joop Puntman gestopt bij de
medezeggenschapsraad. Hierdoor is er per direct een vacature voor de oudergeleding van de MR.
Ouders/verzorgers die interesse hebben kunnen dit laten weten. Als er meerdere kandidaten zijn
zullen er verkiezingen georganiseerd worden.
Als u zich wilt aanmelden als kandidaat kunt u dat voor vrijdag 11 januari 2019 doen door dit te
melden bij één van MR-leden: Ruud van Schaik (ouder van Niels uit groep 4) Erny van Dalen
(leerkracht groep 4) of Nicole Weijer (leerkracht groep 8 en groep 4).

Wat doet de Medezeggenschapsraad?
De MR behartigt de belangen van de ouders en het personeel en levert een bijdrage aan de
beleidsactiviteiten en ontwikkeling van de school. Voordat de directie belangrijke beleidsmatige zaken
kan vaststellen of wijzigen moet de MR hiermee instemmen. Voor de meeste andere zaken die de
school aangaan heeft de MR een adviesrecht. De MR vergadert acht keer per jaar, op een
doordeweekse avond.

Met vriendelijke groet, namens de MR,
Ruud van Schaik

Schaaklessen
“We weten allemaal hoe goed schaken is voor je hersenen maar het is ook heel leuk! Dat heeft de
eerste groep kinderen in Bennebroek al ontdekt. Vanaf begin februari start er weer een nieuwe serie
van 16 schaaklessen voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar. De lessen zijn op donderdagmiddag van
16.00 tot 17.00 uur in de Franciscusschool maar alle kinderen zijn welkom. Het is voor beginners en
gevorderden. De gemeente en andere sponsoren ondersteunen dit initiatief
van stichting Buurtschaak waardoor de eigen bijdrage beperkt kan blijven voor
een mooi programma. Voor meer informatie over de andere locaties, tijden,
kosten en aanmeldingen zie www.buurtschaak.nl “

Vriendelijke groet
Jan Kouwenhoven
Initiatiefnemer en voorzitter stichting Buurtschaak

PS: op zondagmiddag 10 februari wordt het jaarlijkse schoolschaaktoernooi van Haarlem en
omgeving gespeeld, aanmelden kan binnenkort

