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Belangrijke data
17 december
Groepen 6
naar het theater
20 december
Kerstdiner en
Ouderborrel
21 december
Vanaf 12.00 uur alle
kinderen vrij!
22 december t/m 6
januari
Kerst-vakantie
8 januari
Ouderavond groepen 8
14 t/m 25 januari
M-toetsen
groepen 3 t/m 8
22 januari
MR-vergadering
28 januari t/m 8
februari
Adviesgesprekken
groepen 8
1 februari
DKK doet gek!
4 februari
Groepen 7
naar het theater
5 februari
Groepen 8
naar het theater

Podiumjaar
Na de herfstvakantie zijn we gestart met een gloednieuw cultureel themajaar: het
Podiumjaar! Alle groepen maken daarin kennis met theater, dans en muziek. Dit
schooljaar gaan de groepen maar liefst twee keer naar een Amsterdams podium,
zoals De Meervaart, het Muziekgebouw aan 't IJ, De Krakeling en de Stopera.
Op school krijgen de kinderen diverse lessen en workshops van gastdocenten
rondom de voorstelling die ze gaan bezoeken. Beneden in de hal hangen inmiddels
posters van de voorstellingen en alle deelnemende culturele instellingen. Zin om
mee te gaan? Hulpouders hebben gratis toegang tot de voorstelling.

Dalton en de leerlingenraad
Visitatie
De datum van de visitatie is bekend! Op donderdag 9 mei 2019 komen twee
afgevaardigden vanuit de Nederlandse Dalton Vereniging ons visiteren. Zij zijn de
hele dag op school, praten met het team, directie, ouders en leerlingen en gaan in
alle klassen op bezoek. We hebben er nu al zin in om te laten zien hoe wij ons
Daltononderwijs vormgeven!

Leerlingenraad
De afgelopen weken zijn wij op school bezig geweest met het opstarten van een
leerlingenraad! Door het oprichten van een leerlingenraad kunnen leerlingen op
een democratische manier, actief participeren en meedenken over schoolse zaken.
Alle leerlingen mogen onderwerpen indienen om te bespreken tijdens de
vergadering, de leerlingenraad heeft hiervoor een eigen brievenbus en
e-mailadres. De leerlingen vertellen na de vergadering kort in de klas wat er
besproken is. De notulen komen op het prikbord te hangen van de leerlingenraad,
zodat ook jullie deze notulen kunnen lezen. Vanaf groep 5 is er uit elke groep één
leerling zijn die de groep vertegenwoordigd in de leerlingenraad.
Hierbij willen wij de leerlingenraad aan u voorstellen: Luna (5A), Mick (5B), Edward
(6A), Noah (6B), Roxy (7A), Amina (7B), Lina (8A) en Boaz (8B).

Personeel
Juf Christal Tempelaar heeft een zoon! Ari Scholte is op 25 november thuis
geboren. Het gaat heel goed met moeder en kind!
Na haar verlof gaan Christal en haar gezin op reis in een camper, ze zal niet
terugkeren bij ons op school. Uiteraard komen Christal en Ari wel in haar groepen,
1/2A en 5A, samen op bezoek binnenkort!

De opbrengst van de 2e-hands-boeken-markt dit schooljaar: 161,25 euro!
Hier zullen nieuwe leesboeken voor onze schoolbibliotheek van worden
gekocht.
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Hoera!
Wij feliciteren de
volgende kinderen met
hun verjaardag en
wensen ze een gezellige

Kerstviering en afronding
Donderdagavond 20 december beleven we traditioneel ons Kerstdiner op school in
alle klassen. De intekenlijsten waarop u kunt aangeven wat u maakt voor het buffet
hangen reeds op alle prikborden.
De deur zal deze avond ongeveer 17.45 uur open gaan, u heeft dan een kwartier de

dag toe!

December
11: Jessairo (7A)
15: Moira (5A)

tijd om uw kinderen en eten naar boven te brengen en feestelijke foto’s te maken.

15: Cosimo (7B)

Om 18.00 uur gaan de deuren dicht en start voor u de ouder-borrel beneden in de

15: Finze (6A)

hal. Om 19.00 uur worden de kinderen in de klas weer opgehaald.
Vrijdag 21 december is een halve dag, een “jogging-pakken-dag”. Om 12 uur

17: Jip (3/4A)

mogen de kinderen wederom in de klas worden opgehaald en begint de

20: Dikra (5B)

welverdiende Kerstvakantie!

20: Emily (5A)

De Vreedzame School
Op de ouderavond van 22 november j.l. waren helaas niet alle groepen, wat betreft

20: Kenzo (6A)
22: Zainab (6B)

opkomst van ouders, even goed vertegenwoordigd. Volgende keer hopelijk wél een

22: Jay (5B)

volle zaal!

24: Jesse (3/4B)

Het team heeft samen met Fleur Runeman een heel inhoudelijke en goede avond
neergezet waarop de ouders inzicht hebben gekregen in de sociale vaardigheden

27: Roman (7B)

en kennis die we de kinderen aanleren middels de Vreedzame School. Deze kunt u

28: Lennart (5B)

thuis ook bespreken met behulp van de kletskaarten die we de groepen 1 t/m 6

29: Connor (8B)

reeds hebben toegestuurd.
We hebben deze avond ook de grondwet van de Kleine Kapitein onthuld, deze
hangt inmiddels in alle klassen. Dit zijn 5 basis voorwaarden waaraan we ons
allemaal houden om ervoor te zorgen dat de Kleine Kapitein een fijne en veilige
school is en blijft.

30: Kaj (6B)
31: Sasha (7B)

Januari
6: Matti (6A)

Aangeboden
In de aanbieding: gloednieuwe, donkerblauwe Dunlop regenlaarzen maat 34 in de
originele doos. Als u interesse heeft kunt u zich melden bij Laura, zij zal u in contact
brengen met de verkopende ouder.

Het team van
Daltonschool de Kleine Kapitein
wenst u een fijne vakantie en
mooie feestdagen!

7: Julian (6B)
7: Dina (1/2B)
8: Tex (7B)
10: Jackson (8B)
12: Andy (6A)
13: Jamila (3/4A)
17: Mila (6B)
17: Roxy (7A)
18: Maya (7B)
19: Fatma (6B)
21: Brenda (6A)
22: Matiz (7B)
23: Zoey (1/2A)
25: Maryam (1/2A)
25: Kiyaan (5A)
26: Brahim (7A)
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28: Aya (6B)
30: Miles (5A)
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