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Nieuwsbrief mei 2021
Agenda
mei
26 t/m 7 mei
4
5
10
11+12
12
13+14
18
20
24
31-2juni
31-4 juni
31-4 juni

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

juni
1+2
14
17
21
21
23
28
29

Oud papier inzameling
Studiedag (alle kinderen vrij)
Schoonmaakavond
Techniekochtend, groep 7-8
Schoolzwemmen, groep 5-6
Risk Factory, groep 7-8
Kindgesprekken (verspreid over de week)
Wisselochtend en studiemiddag

Kamp, groep 8
groep 1-2 vrij
Avondvierdaagse

Van het team
Ondanks dat we in deze nieuwsbrief altijd vooruitkijken, willen we
toch even kort terug kijken op de afgelopen paar weken. Want
ondanks de corona en alle maatregelen, hebben wij in aangepaste
vorm vrijwel alle activiteiten kunnen laten doorgaan. Zoals
bijvoorbeeld de groei en bloeidag, de paasviering en een leuke online
live les van Suzan en Freek. Wat fijn dat dit allemaal kon doorgaan.
De kinderen en uiteraard wij zelf ook, hebben genoten.

Naast al deze mooie activiteiten
is ook ons netwerk volledig vernieuwd, waardoor wifi-problemen
tot het verleden moeten behoren. De kinderen van groep 5 t/m 8
werken op een ‘eigen’ chromebook. Hierin zijn we een
samenwerking aangegaan met Prowise. De Prowise Go-module
biedt voor de leerling en leerkracht veel voordelen. Misschien
dat uw kinderen hier al meer over verteld hebben. We zullen u
hierover na de vakantie nader informeren.

Onze studiedag van afgelopen maandag was zeer inspirerend. De ochtend stond in het teken van
Thinking for learning en de kindgesprekken. De middag zijn we naar BCI geweest om nieuw meubilair
voor de groepen uit te zoeken. Na de meivakantie kunnen de kinderen bij ons op school het
meubilair gaan testen en uiteraard nemen wij deze meningen ook mee in onze beslissing. Na
zomervakantie kunnen alle groepen starten met nieuw meubilair. Wij hebben al helemaal zin om de
klassen in te gaan richten.

De aankomende weken zullen wij als team druk zijn met de groepsindeling
en formatie voor volgend schooljaar. Wij hopen deze informatie zo snel
mogelijk met u te kunnen delen. Vanaf 24 mei zal juf Michelle haar
zwangerschapsverlof starten. Haar werkzaamheden zullen worden
overgenomen door juf Meghan. Juf Meghan zal zich verderop in deze
nieuwsbrief kort voorstellen.
Deze week hebben we afgesloten met de koningsspelen. Ondanks dat deze
activiteit ook in aangepaste vorm plaatsvond, was het een zeer geslaagde
laatste dag voor de vakantie.
Wij willen u hierbij allemaal een hele fijne vakantie wensen!
Team Dr. Ariëns Daltonschool
Activiteiten die (mogelijk) niet doorgaan ivm de lockdown:
Basketbaltoernooi, op 12 mei gaat definitief niet door.
Schoolreisje, op 25 mei gaat definitief niet door. Er wordt met de OV gekeken naar een alternatief.
De avondvierdaagse, in de week van 31 mei gaat definitief niet door.

Papiercontainer
Op 11 en 12 mei staat de container weer bij de school! Doet iedereen weer mee?
Bedankt namens de kinderen.
Fietscontrole
De fietscontrole is gepland op dinsdag 18 mei. Deze is gepland voor de groepen 5, 6, 7 en 8. Deze dag
nemen de kinderen van deze groepen dus hun fiets mee. Voor de kinderen van groep 7-8 is deze
activiteit een onderdeel van het praktijkexamen later die week.

Verkeersexamen
Elk jaar doen de kinderen van groep 7 het verkeersexamen. Dit jaar doet groep 8 ook mee aan het
examen, doordat dit vorig jaar geen doorgang kon vinden. Het examen bestaat uit 2 delen. Voor het
theorie-examen zijn alle leerlingen geslaagd. Erg knap, gefeliciteerd allemaal!
Op donderdag 20 mei is het praktijkexamen. Elke school verzorgt een post langs de route. We
hebben hiervoor 2 ouders nodig. (opgave bij meneer Martijn)

Schoolreisje
Vanwege de geldende beperkingen kunnen we niet terecht op de geboekte locaties. Na overleg met
de oudervereniging en het team is er gekozen voor een gezellige dag op dinsdag 6 juli.
Alle kinderen van groep 1A t/m groep 8 hebben daarom 25 mei een gewone schooldag.
Kamp groep 8
De kinderen van groep 8 gaan 31 mei, 1 en 2 juni op kamp. Meneer Martijn en juf Melanie gaan mee.
De kinderen van groep 7 krijgen op deze dagen les van Juf Mirte, juf Mariëlle en juf Annelies.
Donderdag 3 juni, kunnen de leerlingen van groep 8 nog even uitrusten. Vrijdag zien we hen weer op
school.
Groep 1-2 vrij
In verband met het kamp van groep 8 heeft groep 1-2 de week van 31 mei t/m 4 juni vrij.

Even voorstellen
Mijn naam is Meghan Potter, ben 21 jaar oud en vorig jaar afgestudeerd aan het
ROC van Twente als onderwijsassistent.
Vanaf 24 mei kom ik op de Dr. Ariëns Daltonschool, ik ga de taken van Michelle
overnemen tot het einde van haar zwangerschapsverlof.
Op de maandag en woensdagochtend ben ik aanwezig tot 11:30.
Ik kijk er naar uit om te beginnen op de Dr. Ariëns Daltonschool.

Aanmelden
Voor u is het vast een kleine moeite, voor ons een groot plezier. Zou u uw kinderen die nog niet
ingeschreven zijn op onze school en in de aankomende jaren 4 jaar oud worden al willen aanmelden?
Het aanmeldformulier kan van de website van de school worden gehaald of worden afgehaald bij
Marleen.

Rookvrij schoolplein
Een gezonde leeromgeving vinden wij als school belangrijk. Daar hoort ook een rookvrij schoolterrein
bij. Sinds 1 augustus 2020 moeten alle scholen verplicht een rookvrij schoolterrein hebben. Op het
terrein mag niet gerookt worden. Dit geldt voor iedereen: leerkrachten, ondersteunend personeel,
ouders en bezoekers. Ook tijdens ouderavonden en andere activiteiten buiten schooltijd.
De Dr. Ariëns Daltonschool wil kinderen graag een gezonde en rookvrije leeromgeving bieden. Uit
onderzoek blijkt dat ‘zien roken, doet roken’. Kinderen en jongeren beginnen gemakkelijker en
eerder met roken als ze roken in hun omgeving zien. Een rookvrij schoolterrein helpt leerlingen niet
te starten met roken en voorkomt ongewenst meeroken.
Wij vragen u dan ook om zelf niet te roken buiten het schoolplein, bij de ingangen van het plein, op
de parkeerplaats of in het zicht van de kinderen. Bijvoorbeeld bij het brengen en ophalen van
leerlingen. Alvast onze dank voor de medewerking! Met elkaar dragen we bij aan een gezonde
leeromgeving voor onze kinderen.

Wij heten van harte welkom…………
Eefje, zij start in april in groep 1A op onze school.
We wensen haar veel plezier op de Dr. Ariëns Daltonschool.

Jarigen in mei
02
03
08

Thaïsa
Eefje
Atilla

gr. 4
gr. 1A
gr. 4

18
27
29

Kimberley
Daan
Jadelyn

Allemaal een ontzettend fijne verjaardag toegewenst!

gr. 2
gr. 7
gr. 5

Oudervereniging
Hé psssst, jij daar!!!
Wil jij niets liever dan bij je kind(eren) in de klas zitten omdat je anders bang bent dat je wat mist?!
Dat gaat helaas niet, maar we bieden je wel een sneak peak bij (bijna) alle activiteiten die de school
aanbiedt. Dat klinkt al goed toch?!
Wat moet je daarvoor doen?
Meld je aan als lid voor de ouder vereniging. Wij zijn het team dat activiteiten organiseert zoals
Pasen, Carnaval, BBQ avond, schoolreisje, Sinterklaas en Kerst.
Een kleine moeite, met een groot gebaar!
6 tot 8 avonden per jaar vergaderen wij samen, om de activiteiten tot een succes te maken.
Daarnaast zijn we verdeeld aanwezig bij de activiteiten om ervoor te zorgen dat alles op rolletjes
loopt. Het is echt een meerwaarde om je kind(eren) te zien glunderen bij
bijvoorbeeld het kerstdiner.
Het team bestaat momenteel uit:
Kristel Oude Booijnk, mama van Hidde en Minke
Ronald Thuinte, papa van Koen, Siem en Luuk
Thijs Krooshof, papa van Pepijn en Olivier
Martijn Bolster, papa van Tessa en Lieke
Moreen Bauhuis, mama van Laguna, Milan en Nathalie
Esmeralda de Bruyn, mama van Bentley
Peter Koeslag, papa van Daan en Thomas
Katrien Brendel, mama van Boris en Emma
We zoeken nog één teamlid zodat we met een oneven aantal zijn en we de taken onderling goed
kunnen verdelen. Wil je graag meer weten over de invulling van deze rol? Spreek dan één van de
teamleden aan op het schoolplein. Zij vertellen je er graag meer over.
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. SFB Mysterie Sportjacht in de meivakantie
2. Kinderfotopuzzeltocht VVV

SFB Mysterie Sportjacht in de meivakantie
Na het grote succes in de voorjaarsvakantie is de SFB Mysterie Sportjacht terug met nieuwe routes!
Kun jij met de schatkaart alle mysteries oplossen? En zet je bij de sport-stops ondertussen de high
score?
SFB Mysterie Sportjacht
Maandag 26 april Eibergen (startpunt Pickerhal)
Woensdag 28 april Ruurlo (startpunt VV Ruurlo)
Donderdag 29 april Neede (startpunt SC Neede)
Dinsdag 4 mei Beltrum (startpunt VIOS)
Vrijdag 8 mei Borculo (startpunt VV Reünie)
Aanmelden kan met een groep van maximaal 6 kinderen. Je groep kan bestaan uit gezinsleden,
klasgenoten of teamgenoten (vereniging). Ouders/verzorgers dienen zelf in te schatten of het team
begeleiding nodig heeft. Per groepje mogen er maximaal 2 volwassen begeleiders mee.
We starten vanaf een vast beginpunt, per aangemelde groep krijg je van ons een bericht in welk
tijdslot je kunt vertrekken. Eenmaal aangekomen helpen wij jullie op weg. Tijdens de speurtocht zijn
er leuke (sportieve) activiteiten onder begeleiding van het SFB-team.
Lijkt het je leuk om mee te doen? Opgeven kan via www.sjorssportief.nl, en dit kan tot 24 uur
voordat de sportjacht start!
Voor vragen zijn wij bereikbaar op: 0545-476 727 (whatsappen naar dit nummer kan ook).
Uiteraard kun je ook prijsjes winnen!
Tot in één van de kernen!
Team SFB

Kinderfotopuzzeltocht VVV

