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Van de directie
Beste ouders/ verzorgers,
Dalton licentie
Dinsdag 29 maart hebben wij bezoek gehad van
het Dalton visitatieteam o.l.v. Willem Wagenaar
(voorzitter van de Nederlandse Dalton
Vereniging).
Het visitatieteam is de gehele dag geweest en
heeft de groepen bezocht. Daarnaast hebben ze
gesprekken gevoerd met ouders, leerlingen,
teamleden en een afgevaardigde van het bestuur.
Om 15.30 uur tijdens het evaluatiegesprek
kregen wij de mededeling dat de licentie voor 5
jaar is verleend. Er zijn ook nog enkele
aanbevelingen gegeven, maar daarover zullen wij
u informeren als het officiële rapport binnen is.
Ik ben zeer trots op onze leerlingen en het team!
Zij hebben goed kunnen laten zien en
verwoorden wat het Daltononderwijs betekent.Ik
dank de ouders die deelgenomen hebben aan het
gesprek met het visitatieteam voor hun positieve
en realistische inbreng.
We hebben ook de complimenten van het
bestuur en de Raad van Toezicht van Zonova
mogen ontvangen.
Ouderenquête
We hebben een ouderenquête gehouden om te
horen hoe tevreden u bent over Openbare
Daltonschool Nellestein en wat we daarin nog
kunnen verbeteren. De Medezeggenschapsraad
gaat graag met u hierover in gesprek op
dinsdagavond 19 april 19.30 uur. Op de avond
zullen we de resultaten van de enquête ( zie
bijlage) met jullie bespreken. Waar mogen we
trots op zijn en hoe kunnen we bepaalde thema's
binnen de school verbeteren?
We hopen jullie de 19e te ontmoeten.
Met vriendelijke groet,
namens de Medezeggenschapsraad Sjoerd Sinke

De Daltonvlag in top!
Ziek en vervanging
Ondanks dat we bijna geen corona besmettingen
hebben, zijn er toch veel leerlingen en juffen en
meesters ziek of herstellend. Abder, Dorien, Tjerk
en Marleen zijn ziek. Herstellend zijn Sadia en
Razia. Het is een enorme uitdaging om de
leerlingen toch zoveel mogelijk goed onderwijs te
kunnen bieden. Daarvoor zullen we steeds op
zoek moeten gaan naar vervanging, opvang of de
leerlingen naar huis sturen. De laatste oplossing
is helaas niet te vermijden omdat we een enorm
lerarentekort hebben in het onderwijs, dus ook
op onze school. Indien we de leerlingen naar huis
sturen dan zullen we zorgen dat zij de kernvakken
(taal, rekenen en spelling) online kunnen volgen.
Wij zullen altijd rekening houden met de leeftijd
en de mogelijke opvang van de kinderen.

Kriebels in je buik
Gisteren heeft het team een bijeenkomst gehad
met de GGD. Tijdens deze bijeenkomst hebben
we gesproken over het aanbod aan leerlingen
wat betreft relationele en seksuele vorming.
Ook jonge kinderen hebben vragen over relaties
en seksualiteit. Kinderen maken vanaf de
geboorte een seksuele ontwikkeling door, al
voordat ze in de puberteit komen. De lessen
relationele en seksuele vorming sluiten aan op
deze ontwikkeling. De school ondersteunt
kinderen hierbij door het geven van juiste
informatie en het leren van vaardigheden.
Kinderen raken zo ook vertrouwd met de
onderwerpen en vinden het normaal om hierover
te praten. Ze worden zich bewust van hun eigen
én andermans gevoelens, en leren dat ze hun
mening, wensen en grenzen mogen aangeven.
Relationele en seksuele vorming helpt kinderen
zich te ontwikkelen tot mensen die respect
hebben voor zichzelf en voor anderen. Dankzij
deze lessen:
•
•
•
•
•

DIGI bootcamp
Brede School Zuidoost en Bomberbot organiseren
een DIGI bootcamp in de meivakantie,maandag 2
tot en met donderdag 5 mei, voor leerlingen uit
de groepen 5, 6, 7 en 8.
Vier dagen ga je eigen games leren bouwen. Voor
wie dat al kan zullen er extra uitdagende
opdrachten zijn. Aanmelden gaat via de website
van Bomberbot, Zie de gegevens in de flyer.
Dankzij een bijdrage van stadsdeel Zuidoost zijn
er, behalve inschrijvingskosten, geen kosten voor
deelname aan verbonden.
High Tea Pasen
We zijn van plan een high tea voor de leerlingen
te organiseren tijdens pasen. Hiervoor hebben
we nog oud servies nodig. Als u thuis nog wat
over heeft, dan zouden wij het heel erg op prijs
stellen als u dit meegeeft aan uw kind. Het moet
wel echt oud zijn, want het komt niet meer
terug .

durven ze eerder vragen te stellen over
seksualiteit
ontwikkelen ze normen en waarden op
dit thema
worden ze weerbaarder en spreken ze
elkaar aan op ongewenst gedrag
leren ze respectvol met elkaar om te gaan
kunnen ze verantwoorde keuzes maken
op het gebied van relaties en seksualiteit

Het bleek dat we toch wat meer tijd nodig
hebben om een en ander vorm te geven.
We hebben afgesproken de komende maand
verder te verkennen over een juiste implementie
van lessen in ons onderwijs. Voordat we gaan
starten en hoe we gaan starten laten we u t.z.t.
weten.

Save the date
• Op woensdag 20 april a.s. kunt u naar uw
kind (eren) en de talentlessen komen
kijken. Er volg nog een officiële
uitnodiging.
• Dinsdag 19 april om 19.30 uur bespreken
van ouderenquête.

Maandag a.s. start om 08.45 uur de
ouderbijeenkomst in de theaterzaal! Geef u nog
op door een mailtje te sturen naar
info@nellestein.nl

Met vriendelijke groet,
Jenny Horstink
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