
 

Nieuwsbrief 10 
                                                         d.d. 22-01-2019 

Belangrijke data 

Dinsdag 22 januari 2019 Nieuwsbrief 10 

Woensdag 23 januari 2019 Voorleesontbijt groep ½ t/m 8 

Donderdag 24 januari 2019 Theatermiddag groep 5 en 7    GEANNULEERD 

Donderdag 31 januari 2019 Groep 3 naar voorstelling Doe bop sje BOEM 

Dinsdag 5 februari 2019 Nieuwsbrief 11 

Donderdagmiddag  21 februari  2019 Theatermiddag groep 3 en 4 

Vrijdag 22 februari 2019 Studiedag; alle kinderen vrij.  

 

In-/uitstroom                                                                                                                                                                              

Levi Beutick is 4 jaar geworden en mag nu elke dag naar school in groep 1/2A bij juf Savannah.       

Sem Meidam is binnenkort ook jarig en mag dan elke dag naar groep 1/2B bij juf Laura en juf Masja. 

We wensen ze beiden een fijne tijd toe op de Daltonschool!                                                                                                                                                  

 

Afname cito groepen 3 t/m 8                                                                                                                        

Maandag 21 januari zijn we van start gegaan met de afname van diverse cito toetsen in de groepen 3 

t/m 8. We proberen binnen twee weken alle toetsen af te nemen. De uitslagen van de cito toetsen 

vindt u in het eerste rapport dat de kinderen meekrijgen op vrijdag 15 maart. Zoals altijd zouden wij 

het ook nu erg fijn vinden als u ervoor zorgt dat uw zoon/dochter ‘s morgens op tijd aanwezig is in de 

groep. Vanaf 8.15 uur zijn de kinderen welkom.   

 

PBS                                                                                                                                                                

Maandag 7 januari zijn we van start gegaan met PBS (Positive Behavior Support). Positive Behavior 

Support (PBS) is, zoals u eerder al kon lezen, een doelmatige, schoolbrede aanpak die zich richt op 

het versterken van gewenst gedrag en op het voorkomen van probleemgedrag. Binnen alle groepen 

merken we veel enthousiasme om zoveel mogelijk muntjes te verzamelen, zodat de kinderen hun 



beloning in ontvangst kunnen nemen. De kinderen vinden het vooral geweldig dat ze deze beloning 

zelf, klassikaal, mogen bedenken. De afgelopen twee weken stonden de gedragsverwachtingen bij de 

kleedkamers en het schoolplein centraal. De komende twee weken is vooral aandacht voor de 

schoolbrede gedragsverwachtingen en de gedragsverwachtingen behorende bij de gymzaal. Ook 

leerkrachten en overige onderwijsondersteunende collega’s laten deze gedragsverwachtingen binnen 

en buiten de school zien. Doet u ook met ons mee? Goed voorbeeld doet immers goed volgen ;-) 

De komende twee weken staan deze gedragsverwachtingen centraal: 

Schoolbreed: 

● Wij gaan netjes om met materiaal van school. 

● Wij lopen en praten rustig in de school.  

● Wij zijn direct stil bij het stilteteken. 

● Wij ruimen materialen op waar ze horen.  

● Wij luisteren naar alle leerkrachten en hulpouders. 

● Wij gaan direct naar de plek waar we moeten zijn. 

● Wij helpen elkaar.  

● Wij blijven van andermans spullen af.  

● Wij houden onze handen en voeten bij onszelf.  

Gymzaal: 

● Wij wachten na het omkleden tussen de pionnen in de middelste zaal op de gymleerkracht. 

● Wij houden onze handen en voeten bij onszelf.  

● Wij kijken naar de gymleerkracht als het fluitsignaal klinkt.  

 

Groep 3: Doe bop sje BOEM                                                                                                                 

Donderdag 31 januari bezoekt groep 3 de 

Kulturele Raad om te kijken naar de voorstelling 

‘Doe bop sje BOEM’. De voorstelling duurt van 

10.30 uur tot 11.10 uur en we zoeken 1 of 2 

hulpouders die mee willen als begeleiding. We 

verzamelen op school om 10.00 uur. Opgeven kan 

bij juf Femke of juf Tagrid.  

 

 

Afscheid meester Maurice                                                                                                                       

Maandag 4 februari nemen we afscheid van meester Maurice; zijn stageperiode in groep 3 zit er dan 

alweer op. We hebben enorm genoten van alle leuke en leerzame lessen! Bedankt meester Maurice!  



 

Theatermiddag                                                                                                                                

Donderdagmiddag 21 februari houden de groepen 3 en 4 een theatermiddag voor ouders en andere 

belangstellende familieleden. De kinderen bedenken zelf stukjes om aan u te laten zien. Leuk als u 

komt kijken! Houdt de nieuwsbrief, klasbord en / of de uitnodiging in de gaten voor meer info. 

Door de afwezigheid van juf Silene komt de theatermiddag op donderdag 24 januari van de groepen 

5 en 7 te vervallen. Deze wordt op een nader te bepalen datum in dit schooljaar gehouden.  Zodra 

bekend is wanneer, leest u dat in de nieuwsbrief. 

 

De Nationale Voorleesdagen 2019                                                                                                                               

Tijdens de Nationale Voorleesdagen (van 23 

januari t/m 2 februari) is er in de Bibliotheek van 

alles te doen en te ontdekken voor kinderen en 

hun ouders/verzorgers. Zo lezen wij fantastische 

boeken voor en helpen we je om van voorlezen 

thuis nog meer een feest te maken. Natuurlijk met 

een fantastische collectie, maar ook met advies, 

leuke activiteiten en inspiratie. 

Voorlezen is fantastisch!                                                                                                                                           

Thuis aan je kind voorlezen is gezellig én belangrijk. Helemaal als je je samen verbaast over 

bijzondere en gekke dingen in een boek. Voorlezen prikkelt de fantasie van kinderen en maakt hen 

nieuwsgierig. Hun wereld, gevoel voor taal en woordenschat worden groter. Je ziet ze groeien!                                             

Zoveel leuke boeken                                                                                                                                                    

De Bibliotheek helpt je met plezier als je een nieuwe stapel boeken wilt komen uitzoeken met je kind. 

Er zijn zoveel prachtige, interessante en grappige kinderboeken om uit te kiezen. Wij weten precies 

welke schatten er in welke kasten voor jou en je kind klaar staan! 

Kom langs                                                                                                                                                            

Neem een kijkje op onze website (www.debibliotheekzuidkennemerland.nl) voor o.a. de agenda 

tijdens de Nationale Voorleesdagen, ideeën voor boeken en voorleestips. 

Of kom langs in een van de vestigingen van de Bibliotheek . 

Cadeau voor nieuwe leden                                                                                                                                              

Nog geen lid? Kom dan snel naar de bieb, want alle kinderen van 0 t/m 5 jaar die nu een abonnement 

nemen, krijgen tijdens de Nationale Voorleesdagen het prachtige prentenboek  ‘Een huis voor Harry’ 

cadeau! Tot snel! 

De Bibliotheek Zuid-Kennemerland 

http://www.debibliotheekzuidkennemerland.nl/


                                                                                                             

                                                                                                                                                               

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 
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Schoolschaak kampioenschap voor teams 

Groep 6-7-8 

(jongere kinderen mogen ook deelnemen) 

  

Haarlem e.o met onder andere Bloemendaal, 

Heemstede en Vijfhuizen.  

Een team bestaat uit 4 spelers en maximaal 2 wisselspelers. Er wordt gespeeld in 2 

sterkte-groepen (A en B). In beide groepen zijn bekers en medailles te winnen 

De beste scholen uit de A-groep plaatsen zich voor het Noord Hollands 

kampioenschap (23 maart 2019) 

  

Zondag 10 februari 2019 
Locatie:     Kennemer Sportcenter; IJsbaanlaan 4A; 2024 AV Haarlem 

Tijd:            aanmelden tussen 12.15 en 12.30 uur 

                      start 1ste ronde 12.45 uur                                                                                                

                      prijsuitreiking 16.45 uur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Aanmelden:  kennemercombinatie@gmail.com ; 

 Uiterlijk donderdag 7 februari. 

Deelname:    gratis 

Prijzen:         bekers en medailles 

Info:         Ad Gorissen (kennemercombinatie@gmail.com) 

                       tel. 06 – 51 27 29 68   of 023 – 525 1235 

 


