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Aan de ouders/ verzorgers,
Nieuw schooljaar
Het nieuwe schooljaar is vandaag weer van start gegaan. We wensen iedereen een gezellig en
leerzaam schooljaar toe. Wij hebben er in ieder geval heel veel zin in!
Het thema voor dit schooljaar is: Samen-werken aan onze doelen voor de toekomst.
Nieuws van de directie
Vanaf vandaag ben ik weer 20 uur per week aan het werk. De dagen en tijden dat ik aanwezig ben,
verschillen per week, dit is afhankelijk van mijn werkzaamheden en afspraken. Omdat ik dus niet
volledig kan werken, worden mijn taken als leerkracht tijdelijk waargenomen door Hans Schrijner.
Welkom
Vanaf dit schooljaar komen Anja en Carly ons team versterken, zij hebben zich voor de
zomervakantie al voorgesteld. Ook Hans komt dus tijdelijk bij ons werken, hieronder stelt hij zichzelf
voor:
Meester Hans
Hallo allemaal, Ik ben meester Hans Schrijner en ik werk voorlopig op maandag en dinsdag in groep
5/6/7/8 van de Daltonschool. De andere dagen werk ik op andere scholen. Het zou kunnen dat ik op
deze dagen ook af en toe op de Daltonschool werk.
De Daltonschool is een leuke school met naar mijn mening een betrokken, enthousiast en sterk
team. Ik ben blij dat ik hier een tijdje onderdeel van uit mag maken.
Naast mijn ruime ervaring in het onderwijs, met name in de bovenbouw, heb ik mezelf ook
ontwikkeld op sportief gebied, als docent en Regiocoach bij de KNVB(voetbal) en op het creatieve
vlak (toneel, drama, tekstschrijver).
Met mijn vrouw, drie meiden en drie katten wonen we in Tiel.
Ik zal me op school naast Taal en Rekenen ook gaan bezig houden met de lessen Engels en Drama.
Daarnaast mag ik de mentor zijn van de kinderen uit groep 7.
Wellicht zie ik u binnenkort en kunnen we nader kennis maken.
Samen met het team en de kinderen verheug ik me op een mooie tijd op de
Daltonschool in Culemborg!

We wensen de nieuwe collega’s heel veel plezier en succes bij ons op school!

Kalender/schoolgids
Elk gezin krijgt weer een kalender/schoolgids voor het komend schooljaar. Hierop staan belangrijke
activiteiten, vakanties en informatie over onze school. Het jaarrooster dat u voor de vakantie hebt
ontvangen is veranderd, dat komt dus te vervallen.
Overblijven
Dit schooljaar vangen de meesters en juffen de kinderen zelf op tijdens het overblijven, er is een
rooster gemaakt zodat de leerkrachten wel een half uurtje pauze hebben.
De Huiskamer
De Huiskamer is deze week alleen geopend voor kinderen waarvan beide ouders werken of
bijvoorbeeld naar school gaan. Dit moet wel vooraf aan Yasemin of Mick worden doorgegeven. De
Huiskamer is ook dit jaar open van 14.00 tot 17.00u.
Gymlessen
We gymmen dit schooljaar weer op donderdag in sporthal Parijsch. Ook dit schooljaar krijgen de
kinderen verschillende sportlessen aangeboden tijdens de gymlessen. Denkt u er aan dat de kinderen
van groep 3 t/m 8 op donderdag sportkleding en gymschoenen mee moeten nemen?
Gymtijden inclusief heen en weer lopen:
Groep 5/6/7/8:
8.30u – 10.30u
Groep 3/4:
9.30u – 11.30u
Let op! Groep 5/6/7/8 vertrekt gelijk om 8.30u, de kinderen moeten dus ruim op tijd op school zijn.
Onderwijs
Komend schooljaar gaan we onder andere verder aan de slag met Begrijpend lezen en het werken
met leerdoelen. We werken samen aan de doelen en het team krijgt hiervoor verschillende
studiedagen. Natuurlijk bespreken we ook regelmatig hoe het gaat met onze doelen van vorig
schooljaar.
Oudervereniging
Afgelopen jaren heeft JanWillem Roseboom de taken van de oudervereniging op zich genomen.
Omdat zijn kinderen nu op het voortgezet onderwijs zitten, heeft hij zijn taak over gedragen aan
Audrey Walton, de moeder van Bas, Alec en Lotte. Daar zijn wij natuurlijk heel erg blij mee, maar het
is eigenlijk geen taak om alleen te doen. Daarom vragen wij hulp bij de taken van de oudervereniging
zoals het organiseren en ondersteunen bij feesten en activiteiten zoals de Kerstviering, het Offerfeest
en de Avondvierdaagse. Bij interesse of vragen kunnen jullie terecht bij Audrey of Mick.
Mededelingen
Binnenkort krijgen de kinderen een brief mee waarin wij vragen om uw hulp bij diverse activiteiten.
Ook vragen wij in deze brief of uw adresgegevens nog kloppen. De maandinfo wordt vanaf volgende
maand weer digitaal verzonden.
Met vriendelijke groet, mede namens het team,
Mick Enkelaar

