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Van de directie
Beste ouders/ verzorgers,
Schooljaar 2020- 2021 zit erop. De
zomervakantie gaat vandaag donderdag 8 juli om
15.15 uur beginnen voor de leerlingen.
We starten met een gerust hart de vakantie
omdat we voor alle groepen voldoende
personeel hebben binnen onze kaders: maximaal
2 leerkrachten waarvan minstens één bevoegd is
en een teamplayer.
Twee vaste juffen of meesters voor de groep is
rustig voor de kinderen en dat geeft een veilig
gevoel. Een bevoegde leerkracht met naast zich
een kanjer, leerkracht in opleiding of zijinstromer.
Omdat we met elkaar verantwoordelijk zijn voor
een veilig klimaat en goed onderwijs willen wij
ook een teamplayer want zo kunnen wij het
mooie Dalton onderwijs vormgeven.
Hieronder vindt u de groepsbezetting voor
schooljaar 2021- 2022:
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Urcila
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Razia
Sylvana
Amber
Sadia

Urcila
Razia
Muriël
Valentijn
Sadia

Urcila
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Onze lestijden blijven volgend schooljaar gelijk:
Ma 08.30 – 12.00 uur en 13.00 – 15.15 uur
Di
08.30 – 12.00 uur en 13.00 – 15.15 uur
Wo 08.30 – 12.30 uur ( talentendag)
Do 08.30 – 12.00 uur en 13.00 – 15.15 uur
Vrij 08.30 – 12.00 uur en 13.00 – 15.15 uur
Maandag 23 augustus starten we weer om 8.30
uur.
Namens het team wensen wij u en uw kind(eren)
een fijn vakantie.
Met vriendelijke groet,
Jenny Horstink

Schoolorganisatie
Na de vakantie gaan we wij starten met een
nieuwe lees- en begrijpend leesmethode
Estafette 3.
Ook de rekenmethode wordt vervangen
door Getal en ruimte junior, zo willen we de
leerresultaten nog verhogen.
Van veel ouders hebben wij de vraag gekregen
voor oefenwerk voor in de vakantie. Gelukkig
maken veel methodes leuke vakantieboekjes.
Kinderen van groep 2 t/m 7:
Opstapboekje rekenen getal en ruime junior. Dit
is onze nieuwe methode. Elk kind krijgt een
passend boekje mee, welke hij zelfstandig kan
maken. Mocht een kind een som niet begrijpen,
staat in het boekje een voorbeeld met de
strategie die ze moeten gebruiken.

Kinderen groep 4 t/m 7:
Vakantieboekje van nieuwsbegrip. Een boekje met
leuke, leerzame puzzeltjes en teksten.

gekookt. Ik hoefde niet natuurlijk! Ik hoop dat je
mijn verhaal leuk vond nog een fijne dag!
Valentijn groep 6b

Kinderen groep 1,2 en 3
Yurls vakantieboekje met leuke opdrachtjes.
En natuurlijk kan er altijd een leuk boek worden
(voor)gelezen!
Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie en
tot ziens in het nieuwe schooljaar.
Marjolein Slingerland
Marleen Droogh
IB ODS Nellestein
Een bijzondere oogst.
Het was een nieuwe dag. Ik at mijn eten en ging
op weg naar school. Toen waren we naars
schooltuinen gegaan. We kregen een klus bij
sommige kinderen moesten de spitskolen eruit (
oogsten ) en ik kreeg 3 spitskolen aan elkaar. Dat
was niet normaal en aantal kinderen waren onder
de indruk vooral de juf. Daarom heb ik een klein
verhaal geschreven over mijn 3 spitskolen. Maar
helaas is er een vanaf gevallen!

Mijn moeder vindt spitskool wel lekker, ik vind
het maar vies daarom heeft mijn moeder er wat
2

