Nieuwsbrief 11
24 juli 2017
Formatie 2017-2018 | Huisvesting | Wij lezen door! | Zomerfeest | Wist u dat…?

Belangrijke data
4 september
Eerste schooldag
8 september
8.30 uur
OR-vergadering
12 september
19.00 – 20.30 uur
Ouderavond voor alle
ouders
18 september
Start NSA blok 1
19 september
19.00 uur
MR-vergadering

Formatie 2017-2018
Beetje bij beetje maar nog niet helemaal….., de formatie van schooljaar 20172018! Nieuwe namen in het overzicht zijn: Nicoline Bernard in groep 5A op vrijdag,
Martine Hemstede-Frohn in groep 6B op woensdag, donderdag en vrijdag.
Dit betekent dat we voor 3 dagen nog een leerkracht zoeken: maandag en dinsdag
in groep 6B en op woensdag in groep 4B.
Groep 1/2A

Christal (gehele week)

Groep 1/2B

Eline (ma/di), Annemiek (woe/do/vrij)

Groep 3

Cindy (ma/di/woe), Minke (do/vrij)

Groep 4A

Minke (ma/di), Nikita (woe/do/vrij)

Groep 4B

Tessa (ma/di/do/vrij), ….. (woe)

Groep 5A

Jenny (gehele week)

Groep 5B

Susan (ma/di/woe/do), Nicoline (vrij)

Groep 6A

Rianne (gehele week), Puck (lio-stagiaire op ma/di)

Groep 6B

….. (ma/di), Martine (woe/do/vrij)

Groep 7A

Elske (ma/di/woe), Jelle (do/vrij)

Groep 7B

Anouk (gehele week)

Groep 8

Floor (gehele week), Jelle (om de week op maandag)

Huisvesting
Afgelopen dinsdag zijn wij door de gemeente geïnformeerd over de stand van
zaken rond de nieuwbouw voor Daltonschool De Kleine Kapitein op Cruquiuseiland, waarbij wij gezamenlijk met Partou een Integraal Kindcentrum (0-12 jaar)
gaan starten.
Er zijn nog twee mogelijke kavels voor de school beschikbaar. Projectontwikkelaar
Amvest geeft deze week haar voorkeur aan de gemeente op. De gemeente zal aan
het einde van het derde kwartaal een keuze maken uit de nog beschikbare opties.
Wij zijn als bestuur tevreden over de opties die voorliggen omdat op beide locaties
voldoende ruimte beschikbaar is om tot de bouw van een IKC te komen.
Uiteraard informeren wij u na de zomervakantie over de laatste ontwikkelingen.
Dhr. René Rigter, bestuurder STAIJ

Wij lezen door!
U heeft de aankondiging op Klasbord vast al voorbij zien komen…..wij lezen door
deze zomer!! In de zomervakantie lezen kinderen doorgaans minder waardoor de
resultaten van het lezen na de zomervakantie omlaag gaan of gelijk zijn gebleven.
Dit jaar willen we daar op een leuke manier verandering in brengen!
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Hoera!
Wij feliciteren de
volgende kinderen met
hun verjaardag en
Heb je een leuke vakantiefoto waar je lezend op staat? Stuur deze dan naar

wensen ze een gezellige

wijlezendoor@dekleinekapitein.nl.

dag toe!

Zet erbij of deze foto op Facebook geplaatst mag worden en je zult hem voorbij zien
komen op onze Facebookpagina:

De kleine kapitein (@Daltonschooldekleinekapitein)
Houd deze pagina deze zomer in de gaten want ook leerkrachten lezen natuurlijk
door en laten dat zien!

Augustus
2: Amir
3: Nova

Alle foto's hangen na de zomervakantie in de hal.

4: Jelmer

De inzenders van de meest originele foto's winnen een gave (lees-)prijs!

6: Colin
6: Martinus

Foto’s Zomerfeest

7: Ferren

Wat een mooi en gezellig feest was het vorige week vrijdag! Iedere keer weer
spannend met het weer maar tot nu toe gaat het altijd goed!

8: Morris

Kristjan Knigge, vader van Kirsten en Erin, heeft prachtige foto’s gemaakt van het

13: Jeremy

Zomerfeest. Via onderstaande link kunt u deze bekijken.

14: Layla

https://www.dropbox.com/sh/aqp41l651sq6iqe/AAA0_R2UWa4MIamtN4bd2O_9a

15: Lucas
16: Pippa

Alle ouders, kinderen en teamleden die hebben geholpen met de organisatie van dit

16: Charlie

jaarlijkse feest: dankjulliewel!!! Maar in het bijzonder: Annet Elzenaar en Ben

17: Juliette

Timmer, de organisatoren van het Zomerfeest al véle jaren: DANK!

19: Nadine
19: Lina

Wist u dat…?


19: Orso

Wij komend schooljaar opnieuw met alle groepen 2 keer een Amsterdams
museum bezoeken? Andere musea dan dit jaar!




Meester Robin komend schooljaar de groepen 5, 6, 7 én 8 musical-les gaat

25: Lotte

geven?

27: Elena

Bijna alle leerkrachten een (vorm van) opleiding gaan volgen komend

27: Floris

schooljaar? Dat zijn onder andere de Dalton-opleiding, taal-lees-specialist,
Met

Sprongen

Vooruit

(reken-spelletjes),

reken-specialist,

Dalton-

coördinator.


24: Saar

27: Kimora
28: Merlijn

De groepen 7 komend schooljaar een correspondentie-project met een

28: Jasmine

basisschool in het buitenland gaan opstarten?

29: Zorayda

Volgende nieuwsbrief en tevens eerste van komend schooljaar: 5 september 2017
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