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Nieuw schooljaar 
Schooljaar 2021-2022 begint bijna. Gisteren zijn de teams gestart met de startvergadering. 

Enkele collega’s waren al begonnen met de voorbereidingen. Komend weekend worden de laatste 

puntjes op de i gezet en dan kunnen de kinderen maandag weer komen.  

 

Kernwaarde van Dalton: 
Komend schooljaar stellen we, net als vorig schooljaar, iedere periode een kernwaarde van Dalton 

centraal. In die periode zullen we in de klassen en school extra werken aan zelfstandigheid, 

samenwerken, verantwoordelijkheid, reflectie of efficienty. In de nieuwsbrief zult u op de 

hoogte gehouden worden aan welke kernwaarde gewerkt wordt.  

Komende periode staat samenwerken centraal. Een daltonschool is een leefgemeenschap waar 

leerlingen, leerkrachten, ouders, schoolleiding en bestuur op een natuurlijke en gestructureerde 

wijze samen leven en werken. Het is ook een omgeving waar leerlingen en leerkrachten iets van en 

met elkaar leren. Doordat leerlingen samen met leerkrachten en medeleerlingen aan hun 

leertaken werken, leren zij met elkaar om te gaan en leren zij dat zij elkaar kunnen helpen. Het 

verwerven van kennis en vaardigheden in samenwerking met anderen kan het leren 

vergemakkelijken. Leerlingen leren dat er verschillen bestaan tussen mensen. Ze leren naar 

elkaar te luisteren en respect te hebben voor elkaar. Als leerlingen met elkaar samenwerken, 

ontwikkelen ze sociale vaardigheden en leren ze reflecteren op de manier waarop ze leren, zoals 

het beoordelen van een eigen inbreng en die van een medeleerlingen, het aangaan van de dialoog, 

het leren omgaan met teleurstellingen en het ervaren van een meeropbrengst uit de 

samenwerking. Het uiteindelijke doel is democratisch burgerschap. Een daltonschool is een 

oefenplek voor democratisering en socialisering. 

We combineren dit met de oefeningen die horen bij de Gouden Weken. 

Corona maatregelen: 
Doordat de maatregelen omtrent Corona versoepelt zijn betekent het dat beide scholen 

dezelfde schooltijden krijgen als de openbare school waar ze mee onder een dak zitten. De 

pauzes van de scholen zullen ook weer gelijk getrokken worden zodat de kinderen van beide 

scholen tegelijk buiten speen. We willen u wel vragen, als u uw kind(eren) komt brengen en halen 

om de 1,5 meter in acht te nemen ten opzichte van de leerkracht en andere ouders. In de bijlage 

treft u ook een recente beslisboom aan.  

 

Klassenapp: 
Voor iedere groep wordt er een appgroep aangemaakt zodat we ook komend schooljaar weer met 

deze klassenapp kunnen werken. Het gaat hierbij alleen om school specifieke zaken. We vragen u 

dringend om alleen op deze app te reageren als er om gevraagd wordt. Dit is om er voor te zorgen 

dat er teveel appjes komen. Zou u bij ziekte naar school willen bellen en uw kind niet via de app 

af willen melden?  Een andere vraag vanuit de teams is om na 18.00 uur niet meer te bellen/ 

appen met de leerkrachten. Sommige berichten “hakken” er bij de collega’s erg in en vaak kunnen 

ze vragen/ problemen ’s avonds niet meer oplossen. ’s Morgens vanaf 7.45 uur staat iedereen 

weer klaar! 
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Melk abonnementen  
Komend schooljaar kan er ook weer gebruik gemaakt worden van het melkabonnement. Uw 

kind(eren) krijgt/ krijgen dan een beker melk bij het broodje tussen de middag. Aan het eind van 

het schooljaar ontvangt u hiervoor de rekening. Wilt u hier gelijk maandag al gebruik van maken 

dan kunt u een mailtje sturen naar dit e-mailadres. Wij zorgen dan dat uw kind(eren) maandag 

van melk wordt/ worden voorzien.  

 

Algemene ledenvergadering: 
Op 30 september staat de algemene ledenvergadering gepland. We willen op deze avond veel tijd 

inruimen voor een inhoudelijk thema, namelijk welke zorg wordt op dit eiland aangeboden aan 

leerlingen, hun ouders en de scholen. We hopen dat veel ouders aanwezig zijn. Een uitnodiging en 

een toelichting op het programma volgen nog. 

 

Lezen is fijn! 
 

In de laatste nieuwsbrief van het afgelopen schooljaar is gevraagd 

om een foto naar ons op te sturen (piet.vankesteren@cvpot.nl) hoe 

je aan het lezen bent. Deze oproep deden we n.a.v. het feit dat 

iedere leerlingen van onze school een leesboek heeft gekregen. 

Op dit moment hebben we al enkele foto’s ontvangen. Hartelijk 

dank daarvoor. 

Mocht je nog een foto willen insturen, dan kan dat nog.  
 

 

 

Studiedagen en vakanties 
Voor de zekerheid nog even de data van de studiedagen en de vakanties. Deze kunt u ok terug 

lezen in de ouderkalender en op de website. 

 

De studiedagen vinden op de volgende data plaats: 25 oktober, 3 november, 10 januari, 9 

februari, 14 april, 9 mei en 7 juni. 

 

De vakanties vallen in de volgende periodes: 
Herfstvakantie:  12.00 uur vrijdag 8 oktober t/m zondag 24 oktober 2021 
Kerstvakantie:  14.00/14.15 uur donderdag 23 december 2021 t/m       
                                   zondag 9 januari 2021 
Voorjaarsvakantie: 12.00 uur vrijdag 18 februari t/m zondag 27 febr. 2022 
Pasen:   14.00/ 14.15 uur donderdag 14 april t/m maandag 18 april 2022 
Koningsdag:                 woensdag 27 april 2022 
Meivakantie:  12.00 uur vrijdag 29 april t/m zondag 8 mei 2022 
Hemelvaart:  donderdag 26 mei t/m zondag 28 mei 2022 
Pinksteren:  zondag 5 juni en maandag 6 juni 2022 
Zomervakantie:  12.00 uur vrijdag 15 juli t/m zondag 28 augustus 2022 
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Collega’s 
Maandag starten we met enkele nieuwe collega’s. 

Juf Ilse, heeft zich voor de zomervakantie al 

voorgesteld in de nieuwsbrief, gaat juf Mirije 

vervangen en juf Nienke Zorgdrager komt naast 

juf Dagmar te staan.  

De bezetting van de groepen ziet er als volgt uit: 

 

 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

Gr. 1-2 Juf Sietske Juf Sietske Juf Sietske Juf Sietske Juf Japke 

Gr. 3-4 Juf Klasien Juf Klasien Juf Marjan Juf Marjan Juf Marjan 

Gr. 5-6 Juf Ilse Juf Ilse Juf Ilse Juf Ilse Juf Ilse 

Gr. 7-8 Juf Nienke Juf Dagmar 

Juf Nienke 

Juf Dagmar Juf Dagmar Juf Dagmar 

Onderwijsass Juf Annemay 

(ochtend) 

Juf Annemay 

 

Juf Annemay 

(ochtend) 

Juf Annemay 

(ochtend) 

 

 

Juf Regina zal komend schooljaar geregeld op dinsdag een deel van de dag aanwezig zijn om haar 

ib taken uit te voeren. 

Juf Annriette zal wisselend op school aanwezig zijn. Telefonisch (tussen 7.45 uur en 18.00 uur) 

altijd bereikbaar. 

 

Pauzehap 
Er is bij de start van het schooljaar nog geen schoolfruit. Wilt u uw kind(eren) voor de 

ochtendpauze fruit en eventueel drinken meegeven naar school.   

 

Gymtijden 
De gymtijden zijn dit schooljaar anders. De kinderen van de groepen 5 t/m 8 hebben op maandag 

gym. De groepen 1 en 2 gymmen op woensdag. Op vrijdag gaan de groepen 3 en 4 naar de Stoek 

voor hun gymles van juf Arine.  

De kleedkamers mogen weer gebruikt worden dus de kinderen moeten op de dag dat ze gym 

hebben hun gymkleren meenemen naar school. 

 

Schoolzwemmen 
Vanaf dinsdag 31 augustus gaan we starten met schoolzwemmen. De kinderen van de groepen 3 en 

4 starten. In de ouderjaarkalender kunt u lezen wie wanneer moet zwemmen. De kinderen van de 

groepen 3 en 4 die nog geen zwemdilpoma hebben zwemmen iedere week. Zij gaan dus ook met de 

hogere groepen mee naar het zwembad maar krijgen apart van de andere kinderen zwemles.  

 

Belangrijke data 
Maandag 23 augustus: 1e schooldag 

Dinsdag 31 augustus: start schoolzwemmen gr. 3-4 

Maandag 6 september: nieuwe nieuwsbrief verschijnt 

Dinsdag 7 september: informatiemiddag of informatieavond 
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Schooltijden 
Doordat de corona maatregelen versoepelt zijn kunnen we weer tegelijk met de kinderen van de 

Margrietschool beginnen en eindigen. Dit betekent dat we komend schooljaar weer om 8.30 uur 

gaan beginnen. De eerste bel zal om 8.25 uur gaan, de 2e bel gaat om 8.30 uur zodat we dan 

kunnen beginnen.  

De ouders van de kinderen van de groepen 1 en 2 mogen weer mee naar binnen. We vragen u wel 

om de ingang op het grote plein (bij het klimtoestel en de zandbak) te gebruiken en binnen zoveel 

mogelijk de 1,5 meter in acht te nemen tov volwassenen.  

De ouders van de kinderen van groep 3 mogen de eerste week mee naar boven om de klas te zien 

en te kijken waar hun kind zit. 

Aan de andere ouders willen we vragen om afscheid te nemen op het plein. Mocht u een vraag 

hebben aan de leerkracht van uw kind(eren) dan mag u (natuurlijk) naar binnen. 

 

Ouderkalender 
In de ouderkalender is een foutje bij de kerstviering en de kerstvakantie geslopen. De 

kerstvakantie start op donderdag 23 december om 14.15 uur. Wanneer de kerstviering is hoort u 

zo snel mogelijk van ons. 

 

Gymtijden 
De gymtijden zijn dit schooljaar ook anders. De kinderen van de groepen 3 t/m 8 hebben op 

maandag gym van meester Pieter. De groepen 1 en 2 gymmen op woensdag en hebben dan gym van 

juf Arine. Op donderdag hebben de groepen 3 t/m 8 gym van juf Arine.  

De kleedkamers mogen weer gebruikt worden dus de kinderen moeten op de dag dat ze gym 

hebben hun gymkleren meenemen naar school. 

 

Schoolzwemmen 
Vanaf dinsdag 31 augustus gaan we starten met schoolzwemmen. De kinderen van de groepen 3 en 

4 starten. In de ouderjaarkalender kunt u lezen wie wanneer moet zwemmen. De kinderen van de 

groepen 3 en 4 die nog geen zwemdiploma hebben zwemmen iedere week.  

 

Gele ballon 
De kinderen hebben vrijdag 9 juli allemaal een gele ballon mee naar huis gekregen. De vraag was 

om een foto naar school te sturen waarop uw kind(eren) stond met deze ballon bij een activiteit 

die ze gedaan hebben in de vakantie. Er zijn al veel leuke foto’s binnengekomen. Mocht u nog geen 

foto gestuurd hebbben maar dit nog wel willen doen dan kan de foto gestuurd worden naar: 

cbsvossersschool@cvpot.nl 
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Ouderhulplijsten 
Komend schooljaar zouden we, voor verschillende activiteiten, weer de hulp van ouders in willen 

schakelen. Maandag 30 augustus ontvangt ieder gezin een ouderhulplijst. We hopen dat er weer 

veel formulieren retour zullen komen. Samen hopen we er een leerzaam, leuk schooljaar van te 

maken.  

 

Pauzehap 
Er is bij de start van het schooljaar nog geen schoolfruit. De kinderen mogen op maandag een 

koekje of broodje eten in de ochtendpauze. Op de andere dagen kunt uw kind(eren) fruit 

meegeven naar school. Natuurlijk kunt u ook nog drinken meegeven voor de ochtendpauze.  

 

Collega’s 
Maandag starten we met enkele nieuwe collega’s, Kolinda Mollema als lio-stagiaire in gr. 1-2, 

Rosalie Starrenburg als lio-stagiaire in gr. 4-5, Bob Schoemaker als zij-instromer in gr. 7-8 en 

Sanne Knop als stagiaire onderwijsassistent. In de volgende nieuwsbrief zullen ze zich 

voorstellen. Een lio-stagiare is een stagiare die in het laatste jaar van de opleiding (PABO) zit en 

dan zelfstandig een groep moet draaien. 

De groepen 1-2 zijn ’s morgens apart en zullen ’s middags samengevoegd worden. De bezetting 

van de groepen ziet er als volgt uit: 

 

 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

Gr. 1-2 juf 

Lorie 

Juf Lorie 

(ochtend) 

Juf Lorie 

(ochtend) 

Juf Kolinda Juf Lorie 

 

Juf Lorie 

 

Gr. 1-2 Juf 

Sigrid 

Juf Sigrid Juf Sigrid Juf Sigrid Juf Kolinda Juf Kolinda 

Gr. 3 Juf Eline Juf Eline Juf Eline Juf Eline Juf Annriette 

Gr. 4-5 Juf Rosalie Juf Hanny 

Juf Rosalie 

Juf Hanny 

Juf Rosalie 

Juf Hanny Juf Hanny 

Gr. 5-6 Meester 

Pieter 

Meester 

Pieter 

Meester 

Pieter 

Meester 

Pieter 

Meester 

Pieter 

Gr. 7-8 Juf Pauline 

Meester Bob 

Juf Hester Juf Hester Juf Pauline 

Meester Bob 

Juf Pauline 

 

Onderwijsass. Juf Japke 

(ochtend) 

Juf Japke 

(ochtend) 

Juf Japke 

(ochtend) 

Juf Japke 

(ochtend) 

Juf Nienke 

(ochtend) 

 

Juf Regina zal komend schooljaar geregeld op dinsdag (een deel van de dag) en woensdag 

aanwezig zijn om haar ib taken uit te voeren. 

Juf Annriette zal wisselend op school aanwezig zijn. Telefonisch (tussen 7.45 uur en 18.00 uur) 

altijd bereikbaar. 

 

Schoolpleinproject:Al enkele jaren is een groep ouders en 

leerkrachten bezig om stapsgewijs ons schoolplein 

aantrekkelijker te maken voor onze leerlingen. Zo zijn onlangs de 

tribuneblokken geplaatst. Nu zijn ze voorzien van een houten 

zitting en leuning. De tribune kan onder meer gebruikt worden 

voor de buitenlessen.  
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Belangrijke data 
Maandag 23 augustus: 1e schooldag 

Maandag 30 augustus: ouderhulplijsten mee 

Dinsdag 31 augustus: start schoolzwemmen gr. 3-4 

Maandag 6 september: nieuwe nieuwsbrief verschijnt 

Woensdag 8 september: informatiemiddag of informatieavond 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


