
 

Dalton 
➢ kwartiertjesrooster 

We hanteren sinds de eerste scholingsbijeenkomst met Hans Wolthuis het 
kwartiertjesrooster in de groepen. Op het planbord staat de schooldag per kwartier 
ingedeeld. Voor de leerlingen en leerkrachten is dit overzichtelijk en effectief. 
 

➢ leerplein 
We werken sinds kort met betekenisvolle werkplekken op het leerplein. Het leerplein 
is de centrale ruimte in de school. Zo kunnen kinderen kiezen uit een stilte-, duo-, 
samen- of  zelfstandige werkplek. Elke werkplek is voorzien van een kaart met 
daarop aangegeven volgens welke regels je op deze plek werkt. 
Het leerplein blijft het komende halfjaar in ontwikkeling. We werken aan een andere 
opstelling en schaffen enkele nieuwe spullen aan.  
 

➢ welkom in school 
Dagelijks verwachten we de kinderen vanaf 8.15 uur op school. Met ingang van 
maandag 9 januari krijgen de kinderen de mogelijkheid om te kiezen: 

• Je bent vanaf 8.15 uur op school en blijft op het plein spelen totdat om 8.25 
uur de bel gaat en je dan naar binnen gaat; 

• Je bent vanaf 8.15 uur op school, je gaat naar binnen en je bereidt je voor 
op de schooldag. 

Let wel: je maakt een duidelijke keuze; je blijft buiten of je gaat naar binnen! 
 
Activiteitencommissie 
De vrijwillige ouders van de activiteitencommissie hebben ons tijdens het 
Sinterklaasfeest enorm ondersteund om het bezoek van de Sint op een gezellige 
manier in alle groepen te laten verlopen. 
Inmiddels heeft de activiteitencommissie de school in kerstsfeer weten om te 
toveren. Dat maakt de school extra gezellig tijdens de kerstactiviteiten in de laatste 
schoolweek voordat de kerstvakantie begint. 
 
Yoga 
Zoals op de foto’s te zien hebben de kinderen enthousiast onder leiding van Kirsten 
Smit onlangs twee yogalessen gevolgd. In januari staan er opnieuw twee lessen 
gepland, namelijk op vrijdag 13 en 20 januari. 

PLANNING 

✓   9 januari    Eerste schooldag na de Kerstvakantie 
✓ 13 januari    Oud papier  
✓ 24 januari    Nationaal Voorleesontbijt 
✓  25 januari    Margedag – het team bezoekt de Nationale Onderwijstentoonstelling 
✓  26 januari    Kunstkerk 
✓   1 februari    Lijnbal gr. 5 & 6 
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Overlast  
Ondanks onze vorige oproep aan de ouders/verzorgers om de voortdurende vervuiling van ons speelplein thuis 
aan de orde te stellen en met de kinderen aan de keukentafel te bespreken, treffen we bijna dagelijks 
vuurwerkresten en roetplekken aan op het plein.  
 
Kerst 
In de laatste schoolweek van 2022 vieren we op school gezamenlijk kerst. Alle kinderen hebben in overleg met 
hun ouders ingetekend op de kerstdinerlijsten en maken thuis een voor-, hoofd- of nagerecht. Van al deze 
gerechten genieten we met elkaar tijdens het kerstdiner. 
 
Gymnastiek 
Vanaf de zomervakantie heeft juf Julia samen met meester Vincent (stagiaire) vanwege de studie van juf Mignon 
de gymlessen verzorgd. Zodoende hebben de kinderen elke week gymnastiek gehad. Daar zijn we heel erg trots 
op. Inmiddels is het gelukt om een gymleerkracht te vinden, die tot aan de zomervakantie de lessen kan 
overnemen. Met ingang van week 2 in 2023 komt meester Chiel Danhof op donderdagmorgen de gymlessen 
verzorgen.  
 
Vakantie 
Alle kinderen gaan op vrijdag 23 december tot 12.00 uur naar school. ’s Middags start de kerstvakantie en zijn de 
kinderen vrij. We verwachten alle kinderen op maandag 9 januari 2023 vanaf 8.15 uur weer op school. Het team 
van ODBS Nijenstein wenst iedereen een fijne kerst en jaarwisseling! 
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