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Dankuwel!

Belangrijke data
8 januari
Iedereen
school!

weer

naar

Ouders van de betreffende groepen hebben reeds een bericht ontvangen, er gaat
in een aantal groepen iets veranderen in de bezetting na de Kerstvakantie.
Hieronder een overzicht!

12 januari
DKK doet gek!

Groep 3; juf Cindy gaat ons verlaten…..ze heeft een baan gekregen in Almere en
start daar op 1 februari aanstaande. Wij vinden het heel jammer!! Gelukkig is het

8.30 uur
koffie-ochtend
alle ouders

voor

15 januari
Ouderavond groep
19.30 – 21.00 uur

gelukt een goede oplossing te vinden. Juf Minke gaat 4 dagen in groep 3 werken,
de 5e dag is juf Renske er!
Groep 4A; de 4 dagen van juf Minke in groep 3 betekenen dat zij weggaat uit groep

15 t/m 26 januari
M-toetsen

4A per 1 februari. Voor haar twee dagen hebben we een vacature uitgezet, op
zoek naar een nieuwe duo-partner voor juf Nikita. We zijn op dit moment
vergevorderd in de gesprekken met een kandidaat en hopen haar in januari aan u

8

voor te kunnen stellen.
Groep 4B; Tessa Adriaansz zal na de kerstvakantie niet meer op woensdag in
groep 4A werken maar in groep 6B. Juf Renske gaat op woensdag groep 4A

16 januari
MR-vergadering
18.00 uur

lesgeven.
Groep 5B; juf Nicoline is al enige tijd door ziekte afwezig en komt niet terug op
onze school, zij werkte op vrijdag in groep 5B. Vanaf januari gaat Renske op

25 januari
Info-bijeenkomst
groepen 1/2
29 januari
Groepen
7
schaatsen

Wijziging in bezetting

vrijdag in groep 5B werken.
Groep 6B; juf Tessa gaat met ingang van 8 januari ook op woensdag in groep 6B
werken. Juf Martine is er dan nog op donderdag en vrijdag.

en

29 januari t/m
9 februari
Adviesgesprekken
groep 8
7 februari
Studiedag,
alle kinderen vrij

8

Groep 8; juf Floor is in verwachting van haar eerste kindje! Ze zal tot eind april
werken en dan met verlof gaan. Alle officiële momenten wat betreft de overgang
naar het VO beleeft groep 8 dus samen met Floor.
Zoals ieder jaar hebben we ook nu diverse stagiaires in huis. David heeft een half
jaar stage gelopen bij Guido en is nu klaar, vrijdag is zijn laatste dag bij ons. De
stagiaires van de Pabo blijven en krijgen in het tweede semester een nieuwe groep
en nieuwe mentor.

Bibliotheek
Lydia, moeder van Ronya uit groep 7A, heeft de afgelopen tijd heel veel werk
verricht in de bibliotheek. Boeken kopen, invoeren en het uitleensysteem
bewerken, Lydia kan het allemaal: dankjewel daarvoor!! Helaas kan ze na de
Kerstvakantie i.v.m. haar werk niet meer in de bibliotheek zijn, we doen dus
daarom opnieuw een oproep.
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Hoera!
Wij feliciteren de
volgende kinderen met
hun verjaardag en
Wie wil er, eens in de 2 weken, op donderdagmiddag van 14.30 uur tot 15.00 uur

wensen ze een gezellige

de bibliotheek openen en kinderen helpen, die boeken komen lenen? Als

dag toe!

donderdagmiddag niet schikt maar een andere middag wel, dan kunnen we vast
iets ruilen. Opgeven kan bij Marijke: marijke@dekleinekapitein.nl

Januari

Schoolschrijver
Ook dit jaar doet onze school weer mee aan het project “de Schoolschrijver”.

1: Nisrine (7B)

De groepen 4A en 4B gaan vanaf januari wekelijks lezen, luisteren en werken met

6: Mattie (5A)

kinderboeken-schrijver Bies van Ede. Kijk vast op www.biesvanede.nl

7: Julian (5B)

We zullen hem in de volgende nieuwsbrief en op de vele posters die in school zullen
hangen aan u voorstellen!

8: Tex (6B)
10: Jackson (7B)

Komende tijd

12: Andy (5A)

De afspraken en overleggen staan gepland; in januari wordt het tijdpad van onze
verhuizing en nieuwe huisvesting vastgesteld. Ook is er een gesprek met een
stedenbouwkundige van de gemeente over het “plan van eisen” en de inrichting

13: Jamila (1/2A)
17: Nynke (8)

van de kavel. We houden u uiteraard op de hoogte van alle ontwikkelingen! Het lijkt

17: Mila (5B)

erop dat het nu wel heel écht gaat worden…

17: Roxy (6A)

We zijn druk bezig ons te laten voorlichten en verschillende methodes uit te

18: Maya (6B)

proberen voor we iets nieuws aanschaffen voor de zaakvakken (aardrijkskunde,

19: Fatma (5B)

geschiedenis, natuur)

21: Brenda (5A)

Op dit moment proberen we de methode “Topondernemers” welke veelal digitaal
verwerkt wordt waardoor kinderen regelmatig met de laptops werken.

22: Matiz (6B)
24: Anna (6B)

Er gaat een en ander veranderen in de personele bezetting van de overblijf. We

25: Maryam (1/2A)

zullen aan het team van Atletico eigen (ambulante) mensen toevoegen als zijnde

25: Simon (1/2B)

“pleinwacht”. Daarnaast doen we onderzoek naar andere vormen van en partijen
die tussenschoolse opvang verzorgen en organiseren. We houden u hier uiteraard

25: Kiyaan (4A)

ook van op de hoogte!

26: Brahim (6A)

Dankuwel!
Tijdens

een

bestuursbezoek

25: Tomas (1/2A)

vorige

week

kwam

het

ook

naar

voren; de

ouderbetrokkenheid op de Kleine Kapitein is groot en wordt zeer gewaardeerd.

27: Iyomi (5B)
28: Aya (5B)

Dit komt onder andere tot uiting in de OuderRaad (OR) waarin alle klassenouders

30: Briek (1/2A)

zitten, waar zij diverse activiteiten organiseren, projecten en thema’s initiëren en

30: Miles (4A)

het Schoolfonds beheren. Dankzij uw gaven hebben we daar onlangs een geweldige
geluidsinstallatie van kunnen kopen! Dankuwel hiervoor!

Het team van Daltonschool de Kleine Kapitein wenst u
allen een heel fijne vakantie,
mooie feestdagen en een goede start in 2018!

Februari
2: Senne (1/2B)
3: Liyana (1/2A)
4: Maartje (4A)
7: Shadmose (6B)
10: Maisa (7A)
11: Lina (8)
12: Bas (6B)
15: Charlotte (5A)
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