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Nieuwsbrief juli 2021
Agenda
juli
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Schoolzwemmen, groep 5-6
Oud papier inzameling
Gezellige dag voor alle groepen
Drive Thru
BBQ-avond
Musical groep 8
Laatste schooldag, 12.00 uur vrij

augustus
23
1e schooldag schooljaar 2021-2022

Van het team
Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van het schooljaar 2020-2021. De laatste weken van een
schooljaar vliegen als altijd voorbij. Het is dan ook fijn dat het op school redelijk rustig is.
- In de groepen wordt er door de kinderen goed gewerkt. Afgelopen weken zijn bijvoorbeeld in
veel groepen de toetsen van de cito gemaakt.
- Als school hebben we al veel zaken voor komend schooljaar duidelijk. Bijvoorbeeld de
formatie en de doelen waaraan we komend schooljaar willen werken. Dat we met ons
huidige personeel verder kunnen bouwen, zorgt voor stabiliteit en enthousiasme.
Wat ook fijn is, dat steeds meer ouders onze school weten te vinden. Nadat we enkele jaren redelijk
stabiel bleven qua leerlingaantal, zie je dat we de laatste jaren groeien. Van 84 kinderen aan de start
van schooljaar 2019-2020, naar 92 kinderen in 2020-2021, naar 101 bij de start van komend schooljaar.
Eerder deze week hebben we u geïnformeerd over een nieuwe BSO-locatie, die op onze school
gerealiseerd gaat worden. Na de zomervakantie opent BSO ‘De Berg’ haar deuren op maandag, dinsdag
en donderdag.
We hopen dat we in het nieuwe schooljaar meer mogelijkheden hebben om elkaar weer te ontmoeten.
We hebben in het nieuwe schooljaar al een ouderavond gepland, waar we u hopen te zien. In deze
ouderavond nemen we u graag mee in de plannen, die we met het team voor het aankomende
schooljaar gemaakt hebben. Waaronder: ons leesbeleid, oer coaching, het rapportfolio, etc. Dus
noteer donderdagavond 2 september vast in uw agenda! Na de vakantie zullen wij met meer
informatie komen en kunt u zich inschrijven voor verschillende activiteiten.
We hebben ook geboortenieuws: Juf Michelle is op 7 juni bevallen van een
gezonde dochter, Mila. Moeder en dochter maken het goed en we wensen
Michelle en haar gezin heel veel geluk en gezondheid samen.
In de laatste weken staan nog een paar leuke activiteiten gepland voor de
kinderen.
We hopen er met z’n allen fijne laatste weken van te maken.
En voor daarna… wensen we iedereen een heel fijne zomervakantie!
Team Dr. Ariëns Daltonschool

Activiteiten die niet doorgaan ivm de lockdown:
-

BBQ-avond op 6 juli, kan helaas dit jaar niet doorgaan.

Wisselochtend en studiemiddag
Dinsdagochtend 29 juni gaan alle kinderen, na de pauze (10.30 uur), kijken in de groep van
volgend jaar. Vanaf 12.00 uur is een studiemiddag gepland. Deze middag zal vooral in het teken
staan van het volgende schooljaar. Alle leerlingen zijn daarom vanaf 12.00 uur vrij.
Zwemles, groep 5-6
Maandag 5 juli gaan de kinderen van deze groep naar het zwembad. De kinderen komen met
de fiets naar school.
Papiercontainer
Op 6 en 7 juli staat de container weer bij de school! Doet iedereen weer mee?
Bedankt namens de kinderen.
Gezellige dag voor de kinderen
Op dinsdag 6 juli wordt er door de oudervereniging een gezellige dag voor de kinderen
georganiseerd. Dit doen we om het schooljaar fijn af te kunnen sluiten en ook omdat het
schoolreisje dit jaar wederom niet door kon gaan. Met de groepen 1 t/m 4 gaan we naar
speeltuin ‘de Berg’. Met de groepen 5 t/m 8 gaan we naar het scoutinggebouw ‘de Blokhut’.
Op beide locaties zijn verschillende activiteiten gepland. Het belooft een leuk programma te
worden!
Belangrijk:
- Denk bij mooi weer aan het insmeren tegen de zon.
- Wij zorgen voor voldoende drinken en een tussendoortje.
- Wij verzorgen een lekkere lunch die middag. De kinderen hoeven dus geen lunchtrommel
mee te nemen.
- De kinderen van groep 5 t/m 8 komen deze dag op de fiets naar school en ze zijn een
kwartiertje later uit, om 14.30 uur zijn deze kinderen weer op school.

Niet doorgaan BBQ-avond
Dit schooljaar is het nog niet mogelijk om binnen de geldende regels een BBQ-avond te organiseren.
Dit is iets wat we erg jammer vinden. Een gezellige avond met kinderen, ouders en team vinden we
erg belangrijk. We hopen dit dan ook aan het begin van het nieuwe schooljaar wel te kunnen
organiseren. De afgelopen weken zijn we met de oudervereniging op zoek gegaan naar een
alternatief. Een alternatief om het schooljaar met u en de kinderen coronaproof af te kunnen sluiten.
Drive thru
Op dinsdagmiddag 6 juli willen we het schooljaar met kinderen en ouders graag op een fijne manier
afsluiten. Op een feestelijk versierd schoolplein zouden wij het leuk vinden om iedereen even te zien
tussen 16.00 uur en 18.00 uur. Hiervoor hebben we een drive thru georganiseerd. In de praktijk is het
vooral een ‘walk thru’. We hanteren hierbij de vaste looproute over het schoolplein met de ingang
aan de Lohmanstraat. Vanwege de coronaregels hebben we voor deze drive thru een indeling
gemaakt op achternaam van het gezin. Deze indeling vindt u hieronder.
We zouden het leuk vinden als u op de aangegeven tijd met uw kind(eren) naar school komt. De
oudervereniging en de school hebben voor iedere leerling een leuke verrassing.

Tijd
16:00
16:15
16:30
16:45
17:00
17:15
17:30
17:45

Achternaam
A en B
C t/m G
H t/m J
K
L en M
N t/m Q
R t/m S
T t/m Z

Musical en afscheid (groep 8)
Donderdagmiddag 8 juli voeren de kinderen van groep 8 hun afscheidsmusical op voor de
kinderen van onze school, in de gymzaal aan de Dumasweg. Het kan dat de kinderen
daardoor wat later terug zijn op school. We lopen met de kinderen terug naar school.
De ouders van de kinderen uit groep 8 krijgen de musical donderdagavond 8 juli te zien.
Inloop vanaf 19.15 uur. Aanvang 19.30 uur. Locatie gymzaal Dumasweg.
Vrijdag 9 juli om 11.30 uur worden de kinderen uitgekruid. Om 12.00 uur zijn alle kinderen
vrij.
De Ariëns heeft TALENT!
Beste ouders, leerlingen en docenten,
De afgelopen jaren heb ik al een aantal klassen mogen laten ervaren dat iedereen talent heeft.
Ik heb, in de momenten dat ik er ben geweest, kinderen zien glunderen, groeien en stralen. En ook
docenten zien genieten van al die blije koppies bij terugkomst in de klas.
Voor de meivakantie kwam de vraag of ik volgend jaar iets kan betekenen op
de Ariëns Daltonschool als het gaat over talent, zelfvertrouwen en veerkracht.
En dat ga ik doen voor de ouders, leerkrachten en leerlingen van groep 5, 6, 7,
en 8.
Iedereen talent!
In de lessen rondom talent gaat het over waar de kinderen blij van worden.
Wanneer vergeet je de tijd, wat doe je moeiteloos, waarvan krijg je energie….en hoe komt het dat je
er zo blij van wordt?..... Hier is namelijk talent te ontdekken!
En minstens zo belangrijk: wat je aandacht geeft groeit! Vandaar dat het in alle
lessen gaat over wat er wel is, wat er wel goed gaat, waar je blij van wordt.
Als we dit talent ontdekt hebben, gaan we ook kijken wat er gebeurt als we dit
talent teveel of te weinig inzetten.
Hoe ziet dit eruit als dit gebeurt, wat zien we je doen? Wat kan jou helpen om
je talent weer gezond in te zetten? Wie heb je hiervoor nodig?
De kinderen gaan ook leren lastige situaties om te denken (van zwarte naar
gekleurde gedachten).
En we gaan oefenen met groeitaal. Dit heeft te maken met de leerkuil, als
kinderen onderin de leerkuil komen, willen ze vaak opgeven of stoppen. Welke
groeitaal kun je inzetten zodat je uit de leerkuil kunt klimmen en het leert of durft?
En welk talent is heel handig om uit de leerkuil te kunnen klimmen.

Naast de talentlessen ga ik ook het team meenemen in talentgericht werken en anders kijken naar
gedrag. En komt er een oudermoment waarin ik met jullie als ouders actief aan de slag ga met het
ontdekken van jullie talent. En hoe je anders kunt kijken naar het ‘lastige’ gedrag van je kind.
Ik heb er zin in!
Groetjes,
Lotte Kraaijenzank
Mochten jullie nu al iets meer willen lezen over wat ik zoal doe, neem dan eens een kijkje op mijn
website: www.oer-coaching.nl of op facebook: Oer Coaching en training.
Bibliotheek
Om het lezen van kinderen in de vakantie te bevorderen, heeft jeugdbibliotheek.nl een leuke
gratis zomeractie. Als school vinden we het belangrijk dat kinderen ook in de vakantie blijven
lezen. De gratis online bibliotheek app is vanaf 1 juli te downloaden in App Store en Google
Play Store. Voor meer informatie zie: Boek 'n Trip (jeugdbibliotheek.nl) (zie bijlage)
Bedankt
Aan het einde van het jaar is een dankwoord aan alle leden van de oudervereniging en de
medezeggenschapsraad op zijn plaats. Zonder deze hulp zijn veel activiteiten gedurende
het schooljaar niet mogelijk. Dank voor alle hulp en voor het meedenken het afgelopen
schooljaar. Ook willen we alle ouders bedanken die zich, op welke manier dan ook, hebben
ingezet voor onze school. Ook zonder jullie inzet zijn veel activiteiten niet mogelijk. Dank
daarvoor. Hopelijk mogen we ook in het nieuwe schooljaar weer een beroep op jullie doen.
Met een vriendelijke Daltongroet, het Ariënsteam
Wij heten van harte welkom…………
Voor de zomervakantie komt er nog een leerling instromen in groep 1A, Gwen. Na de vakantie begint
Janne in groep 1. Door een verhuizing komen Zoë, Maurits en Elize na de zomervakantie op school.
We wensen al deze kinderen veel plezier op de Dr. Ariëns Daltonschool.
Jarigen in juli
01
03
08
08
12
15
19
20
25
29
30

Thijmen
Gwen
Borka
Noa
Fien
Maik
Nadia
Zoë
Laguna
Kyan
Minke

gr. 1
gr. 1A
gr. 3
gr. 1
gr. 2
gr. 7
gr. 2
gr. 5
gr. 8
gr. 5
gr. 5

Jarigen in augustus
05
05
10
21
25
30
31

Boaz
Jax
Zira
Berend
Aziz
Janne
Suus

Allemaal een ontzettend fijne verjaardag toegewenst!

gr. 8
gr. 2
gr. 3
gr. 2
gr. 4
gr. 1
gr. 2

MijnRapportfolio
Zo aan het eind van het schooljaar zijn er weer allerlei tabbladen gevuld op MijnRapportfolio.
De kinderen zijn bezig (samen met de leerkracht) de laatste weken van het schooljaar te
evalueren en hebben weer verschillende dingen toegevoegd aan hun eigen pagina. Natuurlijk
kunt u als ouder op elk moment inloggen en zien wat er weer is toegevoegd.
Het is belangrijk dat u als ouder zelf inlogt bij MijnRapportfolio met het mailadres dat op
school bekend is (zie hieronder voor de uitleg).
Dit digitale rapport vervangt het oude papieren rapport.

Bijlagen:
1. Bibliotheek app
2. Muziek spelen bij Crescendo
3. Activiteiten bij Natuurpark Kronenkamp

1. Bibliotheek app

2. Muziek spelen bij Crescendo

3. Activiteiten bij Natuurpark Kronenkamp

