Dalton Samenwerkingsschool De Schans
Een, 13 oktober 2016

Nieuwe leerlingen
In het nieuwe schooljaar zijn een aantal leerlingen voor het eerst in Een naar school gegaan. Dit
zijn Wietse Spoelman, Aya Hasan, Hayat Hasan, Hala Hasan. Anouk Bezu is deze week 4 jaar
geworden en is deze week begonnen in groep 1. Wij wensen onze nieuwe leerlingen een fijne
schoolperiode toe op onze school.
Studiedag
Zoals u weet heeft het team van Dalton Samenwerkingsschool De Schans vorige week maandag
een studiedag gehad. Het thema was ‘Teamvorming’. Tijdens die dag hebben we o.a. meningen en
ervaringen uitgewisseld over samenwerken, coöperatief leren, identiteit en ouderbetrokkenheid.
Verder hebben we gesproken over kennis, vaardigheden en identiteit met de volgende vraag in
ons achterhoofd:
“Hoe willen we dat uw kind onze school na 8 schooljaren verlaat?”
Voor ons schoolconcept hebben we als team gezamenlijk de volgende kernwaarden benoemd die
wij belangrijk vinden en willen uitdragen:
Vertrouwen, plezier, samenwerken, ontplooiing & (talent)ontwikkeling, structuur, relatie,
eigentijds, aandacht, trots, wereldburger.
Het was een leerzame, interessante en ook gezellige dag!
Om de kernwaarden visueel te ondersteunen, lijkt het ons een leuk idee dat u foto's maakt
waarin deze kernwaarden duidelijk naar voren komen. Natuurlijk zien wij uw kind(deren) graag op
deze foto's terug!
Lever de foto(’s) in bij de groepsleerkracht of stuur ze naar info@swsdeschans.nl
Alvast bedankt!
Identiteitscommissie
Binnenkort komt de identiteitscommissie weer bijeen. Deze commissie draagt zorg voor een
breed draagvlak met betrekking tot de ontwikkeling, evaluatie en besluitvorming op het gebied
van de levensbeschouwelijke aspecten van het onderwijs. Ze bewaakt de identiteit van de school
als samenwerkingsschool en geeft advies. De identiteitscommissie bestaat uit:
Annemieke Groeneveld, Deborah Hummel, Anja Roeters, Janneke Holthuis, Gea Hatzmann en
Eveline Verburg.
Fietscontrole
Tijdens de fietscontrole van afgelopen vrijdag zijn een groot aantal fietsen goedgekeurd. Daar
zijn we blij mee, want deze kinderen kunnen tijdens de donkere dagen veilig op pad met de fiets.
Er was echter ook een deel van de kinderen waarbij niet alle onderdelen van de fiets zijn

goedgekeurd, bijvoorbeeld de verlichting, remmen etc. Deze kinderen hebben een kaartje
meegekregen waarop staat wat er niet in orde was. Morgen worden deze fietsen nogmaals
gecontroleerd.
Mini-schoolgids
De mini-schoolgids bevat informatie over onderwerpen die het lopende schooljaar betreffen,
zoals de indeling van de groepen, de schooltijden, het vakantierooster etc. Een aantal van deze
zaken zijn reeds aan bod geweest in vorige nieuwsbrieven. Deze gids voor onze school zal morgen
met iedere oudste van het gezin worden meegegeven op papier. Binnenkort is deze ook terug te
vinden op de website.
Eten en drinken in de pauze
Op verzoek van de MR, graag uw aandacht voor het volgende stukje uit de mini-schoolgids:
Op alle dagen streven wij ernaar dat we in alle groepen fruit en/of groente eten in de ochtendpauze. We zien
liever geen koeken, snoep of repen. Meer fruit en groente eten draagt bij aan een gezonde ontwikkeling. U bent
daar als ouder/ verzorger in eerste instantie natuurlijk zelf verantwoordelijk voor. Maar net als u, willen wij ook
graag bijdragen aan de gezondheid van de kinderen en daarom besteden wij hier als school ook aandacht aan.
Het is de bedoeling dat de leerlingen op alle dagen een portie groenten of fruit mee naar school krijgen, die zij
samen met elkaar in de klas opeten. Dat kan een appel, banaan, mandarijn of kiwi zijn, een schaaltje aardbeien
of druiven. Maar een handvol cherrytomaatjes of een stuk komkommer kan natuurlijk ook. Wij vinden het
belangrijk dat kinderen gezond leren eten, zodat zij – nu en later als ze groot zijn – een gezond leven kunnen
leiden. Het gezamenlijk in de klas ‘gruiten’ is een effectieve en voor de kinderen vooral gezellige én leuke manier
om ze daarbij te helpen. Wij hopen dat u dat óók vindt.
Bij de lunch streven wij ernaar dat de kinderen boterhammen meenemen en wat fruit en groente als toetje. Een
wrap of maaltijdsalade kan natuurlijk ook. Als drinken adviseren we water of halfvolle en magere
zuivelproducten.
Inloop groep 3
Voor kinderen in de groepen 3 geldt tot de herfstvakantie een zogenaamde gewenningsperiode. Dit
houdt in dat de kinderen vanaf 8:20 uur met een ouder naar binnen mogen. Na de herfstvakantie
gelden dezelfde regels en afspraken als voor de groepen 4 t/m 8 en mogen de kinderen ook met
de leerkracht naar binnen.
Formulieren
Wilt u de formulieren voor contact- en opvangadressen en ouderhulp inleveren bij de
groepsleerkracht voor zover dat nog niet gedaan is?
We kunnen uw inzet onder andere nog gebruiken bij de volgende activiteiten:
Verkeersouder, Luizenouder, Oudervereniging.
Alvast hartelijk bedankt!
Schoolplein na schooltijd
Op ons schoolplein wordt ook na schooltijd, in de weekenden en tijdens vakanties gespeeld. Dat is
natuurlijk prima en leuk voor de kinderen. Het blijft echter wel belangrijk dat de kinderen ook
buiten schooltijd netjes met het plein (ook afval) en de speeltoestellen omgaan. Op de zandbak
ligt een net. Om de zandbak netjes te houden, is het nodig dat dit net in ieder geval ’s avonds

weer op de zandbak komt te liggen. We zouden het fijn vinden als u uw kinderen wilt helpen
herinneren aan de manier waarop we met het schoolplein omgaan en helpen om het net op de
zandbak te doen. Alvast bedankt.
Leerlingenraad
Binnenkort gaan we op De Schans aan de slag met de leerlingenraad.
Wat is een leerlingenraad?
Onze leerlingenraad is een groep leerlingen uit de groepen 5, 6, 7 en 8. Deze groep kinderen zet
zich in voor een prettige en goede gang van zaken op school. De leerlingenraad komt met nieuwe
ideeën die de school nog leuker maken. De leerlingenraad komt regelmatig bij elkaar om
onderwerpen te bespreken die voor iedereen op school van belang zijn.
Uit de groepen 5 tot en met 8 wordt uit iedere groep één leerling lid van de leerlingenraad. Zij
worden voor de duur van één schooljaar gekozen. Aan het begin van ieder schooljaar worden er
nieuwe verkiezingen gehouden.
Hoe worden de leden gekozen?
Aan het begin van ieder schooljaar houden de groepen 5 t/m 8 verkiezingen. Alle kinderen die
dat willen, kunnen zich verkiesbaar stellen. Met de kinderen wordt vooraf besproken wat de
leerlingenraad inhoudt en wat een raadslid moet kunnen om de groepen te vertegenwoordigen. De
kinderen die zich verkiesbaar stellen, maken een poster met daarop de onderwerpen die zij van
belang vinden voor de school. Vrijdagochtend 28 oktober houden de kinderen die zich
verkiesbaar hebben gesteld een verkiezingspraatje. Daarna gaan alle kinderen stemmen wie zij
graag in de leerlingenraad zien. In de volgende nieuwsbrief zal bekend worden gemaakt wie dit
jaar de leerlingen gaan vertegenwoordigen.
Lampionnenkijkavond
Op donderdag 10 november van 18.15 uur tot 19.00 uur showen de kinderen
de gemaakte lampion aan u. U komt toch ook kijken?
Belangrijke data:
14 oktober: Fietscontrole herkeuring
14 oktober: Voorleeswedstrijd
15 tot en met 23 oktober: Herfstvakantie
1 november: Kunst en Cultuur: groep 5/6: ‘Schrijver in de klas’
2 november: Kunst en Cultuur: groep 7/8: ‘De Bajesbag’ in het Gevangenismuseum
9 november: Start afleveren Kinderpostzegels
10 november: Lampionnenkijkavond
11 november: Sint Maarten
Wij wensen iedereen een fijne herfstvakantie!!
Met vriendelijke groet,
Team Dalton Samenwerkingsschool De Schans

VAN BUITEN:

Bruna actie: sparen voor de Schoolbieb.
‘Sparen voor je schoolbieb’. Een fantastische manier om uw schoolbibliotheek uit te breiden!
Hoe kunt u mee doen met ‘Sparen voor je schoolbieb’? Samen met de ouders kunt u tijdens
de Kinderboekenweek kassabonnen sparen van kinderboeken, gekocht bij Bruna.
-

Aan het eind van de actieperiode wordt door Bruna 20% van het totaalbedrag
gesponsord in de vorm van kinderboeken.
Ouders kopen een kinderboek bij een Bruna winkel of op bruna.nl en leveren de
kassabon in op uw school.

-

De school verzamelt alle kassabonnen tijdens de actieperiode van 3 t/m 16 oktober
2016.

-

De verzamelde kassabonnen kunnen t/m 20 november 2016 ingeleverd worden bij
een Bruna-vestiging.

-

Bruna telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op en de school ontvangt een
waardebon.

-

Uw school mag t/m 16 december 2016 voor 20% van het totale kassabonbedrag
nieuwe leesboeken uitzoeken in een Bruna-winkel.

