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2020-2021, update en nieuwtjes
Het team is dit schooljaar compleet en gezond gestart. Ook het laatste formatieve
vraagstuk is opgelost; we hebben een fulltime vervanger voor Rianne als zij met
zwangerschapsverlof gaat. Hannah Overgaauw start op 31 augustus in groep 7.
Wat betreft corona-maatregelen is er niet veel veranderd ten opzichte van vorig
schooljaar. Dat heeft de start soepel en overzichtelijk gemaakt, waarvoor dank!
In het nieuws heeft u ongetwijfeld gelezen over de ventilatie in scholen in relatie
tot corona. Inmiddels is onze school door zowel de gemeente als een
installatiebedrijf gecontroleerd hierop en hebben zij na wat aanpassingen aan de
instellingen de ventilatie als voldoende beoordeeld.
We zien dat er op het schoolplein, met name om 14.30 uur, onvoldoende afstand
wordt gehouden door ouders onderling. Wilt u hier alstublieft aan denken en elkaar
op wijzen? Voor uw eigen veiligheid en die van de mensen om u heen!
Kinderen mogen vanaf volgende week weer trakteren op hun verjaardag! Dit moet
echter een voorverpakte traktatie zijn en dus niet zelf gemaakt of gebakken. Houd
bij deze traktatie alstublieft rekening met ons beleid dit zo gezond mogelijk te
doen!

met vriendelijke groet,
het team van Daltonschool

U zult op de jaarkalender een aantal vieringen gepland zien staan. Op dit moment
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is het echter nog onzeker of en hoe we die door kunnen laten gaan. Vooralsnog
kiezen wij ervoor om niet de deur uit te gaan met de kinderen en feestelijke
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activiteiten zonder ouders te organiseren. We zullen dus bijvoorbeeld de opening

28 september 2020

van de Kinderboekenweek op 30 september alleen met de kinderen vieren.

Voor de vakantie hebben

De jaarkalender is bijna af en zal dan naar de drukker gaan. Uiteraard reiken wij

wij de inlogkaarten van
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alle gezinnen weer een exemplaar uit.
Ook de bouwvakkers op Cruquius-eiland zijn weer begonnen! Deze week wordt de

kinderen uitgedeeld.

staalconstructie op de begane grond gemaakt en volgende week komt daar al de
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Wilt u dit zo snel mogelijk ingevuld weer inleveren bij de leerkracht? Dan kunnen
wij weer veilig berichten plaatsen op Klasbord bijvoorbeeld.

Ouderavond, startgesprekken
De startgesprekken vinden plaats in de week van 31 augustus t/m 4 september
(groep 7 een week later). De gesprekken vinden plaats in de klaslokalen op ruime
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Hoera!
Wij feliciteren de
volgende kinderen met
hun verjaardag en
wensen ze een gezellige
afstand van elkaar. We vragen u niet op de gangen te wachten maar buiten. De

dag toe!

leerlingen zijn aanwezig bij het startgesprek. Op vrijdag 21 augustus krijgt u mail
van de leerkracht met vragen over uw beschikbaarheid die week. Op woensdag 26
augustus sturen de leerkrachten de indeling voor de startgesprekken.

Augustus

De ouderavond kunnen we dit jaar helaas niet zoals gebruikelijk organiseren.

17: Juliette (7)

Daarom maken alle leerkrachten een filmpje en mailen deze samen met de

18: Valerie (5/6)

presentatie naar alle ouders!

19: Samuel (3)
22: Lieuw (5/6)

Ouders gezocht!
Voor de kleutergroep 1/2 en voor groep 3 zoeken we nog klassenouders!

24: Saar (5/6)

Als klassenouder ben je de schakel tussen leerkracht en ouders waar nodig. Verder

25: Benjamin (5/6)

wordt er 7 keer per jaar vergaderd met alle klassenouders en de directie van school
om mee te denken over ontwikkelingen en activiteiten op school. Per klas kunnen
er 1 of 2 klassenouders zijn.

25: Lotte (5/6)
27: Laurie (3)

Wil je je aanmelden of liever eerst meer informatie?

28: Merlijn (5/6)

Kijk op https://www.dekleinekapitein.nl/ouders/ of maak een afspraak met een van

28: Jasmine (7)

de andere klassenouders via or@dekleinekapitein.nl

29: Zorayda (5/6)

Iedere ochtend staan er twee ouders als verkeersbrigadier op het zebrapad
onderaan de Jan Schaefferbrug. Zij helpen onze kinderen veilig over te steken en
stoppen het verkeer wanneer nodig.

September

Het team brigadiers heeft versterking nodig! Bij voldoende brigadiers is iedereen

3: Selah (4)

maar eens in de twee weken aan de beurt en is de continuïteit gewaarborgd. Dit
team wordt gecoördineerd door Hester en Peter (ouders Tom, groep 5/6). De

6: Maite (8A)

opleiding tot verkeersbrigadier wordt verzorgd door onze wijkagent.

8: Gyerra (1/2)

Donderdag 3 september aanstaande is er weer een brigadierstraining verzorgd

11: Jahely (8A)

door de politie op bureau Balistraat om 19.15 uur, dit duurt ongeveer anderhalf uur.

12: Anton (8A)

Reacties graag naar hester73@hotmail.com

14: Hanna (7)

De bibliotheek op de begane grond wordt bemand door ouders. We hebben weer

18: Iva (1/2)

nieuwe mensen nodig, op donderdag en/of vrijdag! De bieb kan open aan het begin

22: Roman (8A)

van een schooldag of aan het einde, net wat u het beste uitkomt. Uiteraard
verzorgen we een korte instructie over de werkwijze! Aanmelden of behoefte aan
meer informatie? Dat kan bij Iris; iris@dekleinekapitein.nl

25: Rafael (4)
25: Miles (8A)
29: Bram (8A)

De Vreedzame School
Alle groepen zijn gestart met de lessen uit Blok 1. Tijdens dit blok staat het samen

29: Henry (4)

werken aan een positief werkklimaat centraal. Naast de algemeen geldende
schoolregels maken de leerkracht en de kinderen samen afspraken over hoe je
met elkaar omgaat en over de inrichting en het ordelijk houden van de klas.
Ze leren over opstekers en afbrekers.

Je geeft een opsteker als je een aardige,

positieve opmerking over iemand maakt.
Het tegenovergestelde van een opsteker is een ‘afbreker’. Het is een onaardige,
negatieve opmerking over iemand. De kinderen leren dat iedereen zijn mening
moet kunnen uiten en verdedigen en iedereen respect moet hebben voor de
mening van anderen.
Bijgevoegd bij deze nieuwsbrief zitten de “kletskaarten” van blok 1. Zo kunt u thuis
ook met uw kinderen in gesprek!
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