
Talentmiddag  
 
Op woensdag 2 maart zal de Talentmiddag in het teken staan van dans. We 

gaan, onder begeleiding van twee dansdocenten van Dans Je Fit, 
dansworkshops volgen. Deze workshops resulteren in een dans die we 
voor alle ouders op gaan voeren. U bent van harte uitgenodigd om deze 
dans om 14:15 uur te komen bekijken. 

De opvoering van de dans zal gefilmd worden, zodat we dit later met de 
kinderen zelf terug kunnen kijken. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, 
wilt u dit dan aangeven bij juf Petra? 

 
Schoolvoetbal 
We doen dit jaar niet mee aan het schoolvoetbaltoernooi. De ervaringen 

van de leerlingen en leerkrachten waren in de afgelopen jaren niet 
uitsluitend positief. Bovendien is het dit jaar niet mogelijk om het toernooi 
vanuit school te begeleiden- iets dat voor dit specifieke toernooi wel 
wenselijk is. 

Met de groepen 5t/m8 doen we wel gewoon mee aan de sportdag in mei. 
We zijn bovendien voornemens om het komende jaar weer deelnemen 
aan het schoolbadmintontoernooi. Dat toernooi heeft, net als de 
sportdag, als voordeel dat we de hele groep mee kunnen nemen en de 
juf dus gewoon mee kan.  

Wellicht dat we in de toekomst wel weer meedoen aan het 
schoolvoetbaltoernooi. We zullen de afweging steeds opnieuw maken. 

 

Werkplekken in onze school en de inrichting van de lokalen 
De inrichting van de school heeft alles met Dalton te maken. Bij ons op school 
is er veel ruimte gecreëerd voor extra werkplekken. 
Iedere klas heeft een erker. In de meeste groepen kan er in die erker gewerkt 
worden. Ook wordt deze erker vaak gebruikt voor het geven van instructie 
en het houden van de mifu’s. We vinden het belangrijk dat iedereen een 
werkplek kan kiezen die bij hen past. In iedere groep hangt een 
werkplekwijzer bij de deur. Als leerkracht kun je zien waar de leerlingen 
werken door middel van deze werkplekwijzer. Op de werkplekwijzer staan de 
verschillende ruimtes en de leerlingen kunnen hun foto daarin plakken.  
Hier kunnen de kinderen op aangeven of zij bijv.  graag in de gang of in het 
stiltehuis willen werken. Daarnaast werken de leerlingen bij een rood stoplicht 
altijd op hun eigen plaats of in het stiltehuis. Als het stoplicht op oranje of op 
groen staat mogen de leerlingen zelf een werkplek uitkiezen. Dit kan zijn in de 
klas of op de gang.  
Iedere groep heeft de beschikking over een stiltehuis. Hier kunnen de 
leerlingen alleen werken, als ze zeker weten dat ze hun werk alleen kunnen 
maken. In het stiltehuis mag namelijk niet gepraat worden.  
 
 
Fijne vakantie! 
 



 

Aanwezigheid directie: 

Maandag 2 maart.  

Woensdag 4 maart.  

 

Belangrijke data: 

24 februari t/m 1 maart: Voorjaarsvakantie  

3 maart: Juf Hetty aanwezig 

4 maart: Talentmiddag  

11 maart: Bezoek gemeente (groep 8) 

 

 

 

 

 


