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Nieuwsbrief januari 2021
Agenda
januari
4
4
5+6
18
20
25
29

e

1 schooldag na de Kerstvakantie
Techniekochtend, groep 7-8
Oud papier inzameling
1e schooldag na lockdown
Risk factory, groep 8
Zwemles, groep 5-6
Verkiezing Carnaval hoogheden

februari
2+3
Oud papier inzameling
12
Carnaval op school
18
1e Rapport, mijn rapportfolio
22-26 Voorjaarsvakantie

Een fijn, gezond en leerzaam 2021!
Het team van de Dr. Ariëns Daltonschool wil graag van de
gelegenheid gebruik maken om alle ouder(s), verzorger(s) te
bedanken voor hun betrokkenheid bij onze school. Wij
wensen iedereen fijne, gezellige feestdagen en een goed,
gezond en leerzaam 2021 toe! Uiteraard hopen wij iedereen
weer snel in goede gezondheid op school te zien.
Van het team
Er stromen op dit moment veel nieuwe kleuters op de Dr. Ariëns Daltonschool in. Het is een mooie
ontwikkeling dat ouders vertrouwen hebben in de school en hun kinderen op de Dr.Ariëns
Daltonschool aanmelden. Tegelijkertijd vraagt deze toename van het leerlingaantal iets van de
organisatie; we willen wel kwaliteit blijven bieden.
We hebben gelukkig de financiële middelen gekregen, om voor 20 uur in de week een extra
leerkracht te kunnen benoemen. Vorige week hebben de sollicitatiegesprekken plaatsgevonden en
we zijn blij dat we u kunnen meedelen dat we in Marielle Jiminez-Schothans een nieuwe collega
hebben gevonden. Juf Marielle heeft dinsdag gelukkig nog een dag kunnen meedraaien en kunnen
kennismaken met de leerlingen. Zodra de scholen weer open mogen, zullen we de kleutergroepen op
de ochtenden gedeeltelijk gaan splitsen. Met deze splitsing van de kleutergroep kunnen we de
kinderen voldoende aandacht blijven geven en beter afstemmen op de verschillende
onderwijsbehoeften.
De afgelopen weken is de OV erg druk geweest met de organisatie en uitvoering van het
sinterklaasfeest en het kerstfeest. Ondanks alle coronamaatregelen hebben we deze feesten nog erg
gezellig met de kinderen kunnen vieren. Dank jullie wel!
Graag verwijzen wij u nog even naar de e-mails die naar u verstuurd zijn i.v.m. de nieuwe
coronamaatregelen. Zoals het er nu uitziet gaat de school op maandag 18 januari weer open. De
eerste 2 weken na de Kerstvakantie wordt thuisonderwijs gegeven. Informatie hierover ontvangt u
van de groepsleerkracht van uw kind(eren).
Team Dr. Ariëns Daltonschool
Activiteiten die niet doorgaan ivm de lockdown:
Techniekochtend groep 7-8, van 4 januari, gaat vanwege de sluiting van de scholen niet door

Papiercontainer
Op 5 en 6 januari staat de container weer bij de school! Doet iedereen weer mee? Bedankt namens
de kinderen.
Risk Factory, groep 8
Woensdag 20 januari gaan de kinderen van groep 8 met de bus naar Vliegveld Twente in Enschede.
In de Risk Factory Twente doorlopen de leerlingen een aantal veiligheidsscenario’s. Ze krijgen te
maken met verschillende risico’s (verkeersveiligheid, brand, groepsdruk). Ze leren handelen in
moeilijke situaties. Deze situaties krijgen ze te zien, of worden nagespeeld. We vertrekken ’s morgens
om 9.45 uur. Om 13.45 uur verwachten we op school terug te zijn. Kinderen nemen deze dag zelf een
lunchpakket mee.
Zwemonderwijs in groep 5 en 6
Op maandag 25 januari gaat groep 5 en 6 zwemmen. De kinderen nemen deze dag naast de
zwemspullen ook hun fiets mee naar school.
Verkiezing Carnaval hoogheden
De verkiezing prins, prinses en adjudant van ’t Ariënsnös voor het jaar 2021, wordt gehouden op
vrijdagmiddag 29 januari.
Om kans te maken op een van deze titels kunnen kinderen vanaf groep 5, alleen of met meer, een
stukje instuderen.
Op 29 januari is dan het grote optreden en kiezen de leerlingen van de school de nieuwe hoogheden.
Wasouders:
Naar aanleiding van de oproepen in de vorige nieuwsbrieven, zijn we nog op zoek naar een 3-tal
ouders om het rooster compleet te maken.
Tekst vorige nieuwsbrief:
Ieder jaar verzorgen ouders van onze school de was. We zijn op zoek naar ouders die dit schooljaar
enkele keren de was willen doen. (bij eenzelfde opgave als andere jaren, gaat het vaak om 3 keer).
Opgave bij meneer Martijn m.tenberge@keender.nl
Aanmelden nieuwe leerlingen
Wanneer uw zoon of dochter dit schooljaar of komend schooljaar
(2021-2022) 4 jaar wordt en dus naar school kan en mag, vragen
wij u uw kind aan te melden (ook broertjes en zusjes). Hiervoor
kunt u een afspraak maken per mail: bij Marleen Bartelds:
m.bartelds@keender.nl of te bellen met de school (0545 – 295 550)
Wellicht kunt u deze informatie ook melden bij buren/ kennissen en
familie die van plan zijn hun zoon of dochter bij ons aan te melden
of op zoek zijn naar een leuke en goede school. Nieuwe ouders
mogen altijd contact met ons opnemen voor een kennismaking.
I.v.m. corona zal er dit jaar geen open dag plaats vinden, maar alleen
individuele rondleidingen.
Jarigen in januari
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Lieke
Joes
Lynn
Hidde
Linn
Wies

gr. 1
gr. 2
gr. 7
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Lonneke
Niek
juf Michelle
Hugo
Merel

gr. 8
gr. 7
gr. 1
gr. 1

Allemaal een ontzettend fijne verjaardag toegewenst !

