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Nieuwsbrief april 2021
Agenda
april
1
2
5
6+7
7
8
12
19
21+22
23
26 t/m 7 mei

Witte Donderdag
Goede vrijdag, alle leerlingen vrij
2e Paasdag, alle leerlingen vrij
Oud papier inzameling
Voetbaltoernooi, groep 7-8
Groei en Bloei dag
Techniekochtend, groep 7-8
Studiedag, alle leerlingen vrij
Eindtoets, groep 8
Koningsspelen
Meivakantie

mei
4
5
10
11+12
12
13+14
18
20
24
25
31-2juni
31-4 juni
31-4 juni

Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
1e schooldag na de meivakantie
Oud papier inzameling
Basketbaltoernooi
Hemelvaart, alle leerlingen vrij
Fietscontrole (groep 5-6, 7-8)
Verkeersexamen, praktijk (groep 7-8)
2e Pinksterdag, alle leerlingen vrij
Schoolreisje
Kamp, groep 8
groep 1-2 vrij
Avondvierdaagse

Van het team
Het is voorjaar. De zon schijnt iets meer, het wordt iets warmer buiten en de kinderen genieten
ervan om te ontdekken wat er allemaal groeit en bloeit op het
schoolplein. En wij zijn vooral heel erg blij dat we de afgelopen weken weer
fijn hebben kunnen werken met de kinderen op school. Naast dat we druk
zijn geweest met de sociale aspecten, hebben ook de landelijke CITO
afgenomen. Met deze toetsen kunnen we kijken of we het onderwijs goed
afstemmen op wat de kinderen nodig hebben. De kindgesprekken (tussen
leerkracht en leerling) hebben plaatsgevonden, de rapportfolio's zijn
aangevuld en de aankomende twee weken zullen de voortgangsgesprekken
online plaatsvinden. Wij hopen dat het goede een zinvolle gesprekken
zullen worden, waarmee we samen weer een stap kunnen zetten in het welzijn en de persoonlijk
ontwikkeling van uw kind(eren).
In deze tijd waarin het aantal Corona besmettingen weer toeneemt, zien we ook steeds vaker dat
hele groepen leerlingen getest moeten worden. De meeste kinderen hebben nog geen eigen DigiD.
Vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wordt nu aangegeven dat het handig is
dat alle kinderen een eigen DigiD hebben. Zodat als een kind getest wordt op corona, de uitslag veel
eerder binnen in. De tip: vraag nu alvast een DigiD aan voor uw kind
via www.digid.nl.
Voor meer informatie
zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid19/testen/kind-testen-op-corona
We vinden het fijn dat ouders serieus omgaan met klachten bij hun
kinderen. Er zijn meerdere kinderen getest, gelukkig hebben we nadat
we weer open mochten geen coronabesmettingen gehad onder onze
leerlingen.

Tot slot nog een leuke mededeling. Dit schooljaar is het meubilair bij groep 1-2 vervangen. Hier zijn
wij erg blij mee en na de zomervakantie zullen alle groepen op school starten met nieuw meubilair.
De aankomende periode zullen wij ons gaan oriënteren op wat wij precies willen.
Wij wensen u allen alvast fijne paasdagen!
Team Dr. Ariëns Daltonschool

Studiedagen
Op maandag 29 maart en op maandag 19 april staan er studiedagen gepland. Alle leerlingen zijn deze
dagen vrij. Op de studiedagen zullen we ons gaan bezig houden met de volgende onderwerpen:
- het evalueren van ons onderwijs, aan de hand van de trendanalyse, die gemaakt is n.a.v. de citotoetsen.
- het maken van de groepsplannen voor de komende periode.
- brainstormen over de formatie en de inzet van de subsidies voor aankomende schooljaar.
- Thinking 4 Learning.
- Oriënteren en uitzoeken nieuw meubilair.
MijnRapportfolio
Eind vorig schooljaar hebben we bekend gemaakt dat we dit schooljaar volledig overstappen
op MijnRapportfolio. Waar vorig jaar een deel van de digitale omgeving was ingevuld en het
papieren rapport voor de laatste keer mee naar huis ging, zijn we nu zover dat alles online
staat.
De afgelopen weken zijn we samen met de kinderen bezig geweest met het vullen van de
verschillende tabbladen. Het is mooi om te zien dat, ondanks de thuiswerkperiode waarbij
we minder voor MijnRapportfolio hebben kunnen doen dan gewild, de verschillende
tabbladen toch gevuld zijn.
Het liefst hadden we tijdens een algemene informatieavond op school uitleg gegeven over
MijnRapportfolio om jullie als ouder er ook meer bij te betrekken. Helaas moet het nu even
iets anders.
Bij deze nieuwsbrief wordt de flyer van MijnRapportfolio meegestuurd. Hierin staat hoe u
kunt inloggen, wat MijnRapportfolio precies inhoudt en hoe de verschillende tabbladen zijn
ingedeeld. Het is belangrijk dat u als ouder zelf inlogt bij MijnRapportfolio met het mailadres
dat op school bekend is (zie flyer voor de uitleg). Bij de rapportgesprekken zullen de
verschillende onderdelen besproken worden.
Activiteiten die (mogelijk) niet doorgaan ivm de lockdown:
voetbaltoernooi, op 7 april gaat definitief niet door.
Witte Donderdag en Goede Vrijdag
Op donderdag 1 april vieren we Witte Donderdag. De viering in de kerk gaat niet door dit jaar. Alle
groepen gaan deze ochtend, afzonderlijk van elkaar, 3 kwartier naar de speeltuin. We gaan in de
groepen lunchen, daarvoor nemen de kinderen zelf een bord, een beker, en bestek mee. Er is deze
dag geen wijziging in de schooltijden.
Goede Vrijdag (2 april) en 2e Paasdag (5 april) zijn alle leerlingen vrij.
Papiercontainer
Op 6 april en 7 april staat de container weer bij de school! Doet iedereen weer mee?
Bedankt namens de kinderen.

Groei & Bloeidag’, donderdag 8 april
De 1e Groei en Bloei dag van dit jaar is op 8 april in de Wijkmoestuin en op de Dr. Ariëns
Daltonschool. Van 8.30 uur tot 13.00 uur zijn er weer allerlei activiteiten. Dit keer hebben we
gekozen voor het thema “zintuigen”. Wij hebben het programma en de activiteiten aangepast,
hierdoor gaan de kinderen met hun eigen klas verschillende activiteiten doen. De groepsleerkrachten
begeleiden deze groepen. Deze ochtend doen we geen beroep op hulp van ouders, omdat de huidige
maatregelen dit nog niet toelaten. Er is die dag geen wijziging in de schooltijden.
Techniekochtend, groep 7-8
De kinderen van groep 7 en 8 hebben maandagochtend 12 april een techniekochtend. Zoals het er nu
voorstaat gaat deze activiteit door. De begeleiding daar zal vooral door de groepsleerkracht
gebeuren om andere contacten zoveel mogelijk te beperken.
Deze ochtend wordt verzorgd door BTO Berkelstreek in Borculo. We gaan op de fiets. We vertrekken
om 8.30 uur bij school.
Koningsdag en Koningsspelen
Omdat Koningsdag (27 april) in de meivakantie valt, worden de Koningsspelen op vrijdag 23 april
landelijk georganiseerd. Onze school doet dit jaar weer mee aan de spelen. De ochtend staat in het
teken van sport en spel. We hebben op school een leuk en actief programma voorbereid. Ook deze
activiteit voeren de kinderen uit met hun eigen klas.
Vanuit de leerlingenraad
Wij doen op dit moment niet zoveel met de
leerlingenraad. Dat komt door de corona, omdat
we niet met leerlingen uit verschillende groepen
samen mogen komen.
Afgelopen woensdag hebben we met de
leerlingenraad bloemstukken gemaakt voor in alle
groepen. Zo kunnen we allemaal de bolletjes zien
groeien en bloeien. Ook hebben we alle groepen
een paashaas gegeven.

Vanuit de MR
In een aparte brief bent u geïnformeerd over een vacature in de MR. Wij zijn blij te melden dat er
een nieuw MR lid is gevonden. Hieronder stelt ze zich kort voor.
Mijn naam is Linda Krooshof, samen met mijn partner Thijs hebben wij 2 zoons. Pepijn in groep 1a en
Olivier die nu 2 jaar is. Ik ben werkzaam als GZ-Psycholoog bij traumacentrum Nederland waar wij de
doelgroep mensen met complex trauma/PTSS bedienen. Mijn partner komt uit Neede en is zeer
actief in het vrijwilligersleven van verschillende organisaties/clubs in Neede. Ik kom zelf niet uit
Neede en zou het leuk vinden om mij ook actief te kunnen inzetten. Ik ben tevens lid van de
oudercommissie van Villa Bonbini en op mijn werk lid van de Ondernemingsraad. Ik heb dus al wel
ervaring met participeren in verschillende raden.
Het lijkt mij dus erg leuk om een bijdrage te kunnen leveren.
Met vriendelijke groet,
Linda Krooshof

Speelplaats
De laatste weken hebben we ’s avonds en in het weekend oudere jeugd op de speelplaats. Er zijn
enkele planten uit de grond getrokken en ze klimmen op het dak van de school. Inmiddels is er
contact geweest met de politie. Zij hebben aangegeven wat vaker langs te rijden, maar dat heeft het
probleem nog niet opgelost. Onze vraag, mocht u ’s avonds eens een wandeling maken en toch langs
school lopen, wilt u dan een oogje in het zeil houden. Wanneer u wat ziet, kunt u de politie
waarschuwen, zij zijn op de hoogte. Alvast bedankt.
Wij heten van harte welkom…………
Liv en Pien, zij starten in april in groep 1A op onze school.
We wensen ze veel plezier op de Dr. Ariëns Daltonschool.
Jarigen in april
02
03
04
11
13

Arlette
Liv
Delayla
juf Mirte
Pien

gr. 8
gr. 1A
gr. 1
gr. 1A

15
17
20
23
26

Sofie
juf Marloes
Koen
juf Annelies
Shirley

gr. 6
gr. 6
gr. 4

Allemaal een ontzettend fijne verjaardag toegewenst !
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.

Bijlagen:
1. Media Ukkiedagen (volgende pagina)

Media Ukkiedagen

Een avond vol 'Appvoeding', dinsdag 30 maart, 19.30-20.30 uur
Jonge kinderen weten de weg in de ‘digitale wereld’ razendsnel te vinden. Ze swipen op de tablet of
smartphone zo naar hun favoriete filmpje of app. En laten we eerlijk zijn, dat geeft af en toe een
rustmoment voor jezelf.
In het kader van de Media Ukkie Dagen organiseert de Bibliotheek een webinar ‘Appvoeding’ op
dinsdag 30 maart. Tijdens het online webinar neemt mediacoach Evelyn Verburgh je mee in de
wereld van digitale opvoeding, met mooie voorbeelden en praktische tips van onder andere
producer Ron Feuler van de Zappelin app, Meester Sander en schrijfster Nanda Roep.
Wist je dat door het samen kijken van een filmpje of samen spelen van een online spelletje een kind
er ook echt iets van opsteekt? En dat de afwisseling met andere activiteiten, zoals buitenspelen,
belangrijk is? In het mediagebruik van het kind ligt meer dan wat je als ouder misschien op het eerste
oog ziet. Het is onderdeel van de opvoeding.
Maar hoe houd je de balans? En hoe kun je apps en andere digitale middelen inzetten zodat er niet
alléén maar filmpjes worden gekeken? Lukt het ook om kleintjes te activeren?
Een avond vol ‘Appvoeding’! Met boeiende sprekers gepresenteerd door een getrainde mediacoach.
Aanmelden kan via onze website: https://oostachterhoek.op-shop.nl/6926/een-avond-volappvoeding/30-03-2021
Na aanmelding ontvang je de link waarmee je het webinar kunt volgen.

