
- 1 - 

NicsNieuws 

Jaargang 25 | nummer 2 
27 september 2018 
  
 

Daltonschool Nicolaas | IJskelderlaan 2 | 3941 HS Doorn | Postbus 77 | 3940 AB Doorn  
 0343-413253 | : info@daltonnicolaas.net | : www.daltonnicolaas.net  

 
 

Algemeen 
Ook al waren we ‘al’ vier weken aan het werk en kwam de regen met bakken uit de lucht, we 
hebben afgelopen zondag op heel feestelijke en gezellige wijze het schooljaar geopend 
tijdens ons traditionele Openingsfeest! Dit jaar stond het nieuwe schoolplein centraal. U 
heeft het schetsontwerp kunnen bewonderen, en dat kan nog steeds op de ramen van 
groep 7. Op allerlei manieren is er geld ingezameld: in de boxen bij de koffie en taart, tijdens 
de verkoop van tweedehands kleding en speelgoed en tijdens de veiling in het speellokaal 
waar op mooie items royaal geboden is. Een eervolle vermelding voor Marlijn uit groep …: 
zij heeft met de verkoop van haar touwvlechtjes maar liefst €174,- ingezameld! 
Het precieze bedrag weten we op dit moment nog niet maar alle activiteiten hebben zeker 
€3500,- opgebracht, een fantastisch bedrag! We zullen dit – als het definitieve bedrag 
bekend is – op de meter naast het schetsontwerp aangeven.  
U heeft daar ongetwijfeld al gezien dat we al heel ver zijn op weg naar de benodigde 
€70.000,-. Toch zijn we er nog niet… Mocht u het Openingsfeest hebben gemist en toch nog 
een bijdrage willen overmaken voor het schoolplein, kan dat op het rekeningnummer van 
de school: NL56 RABO 0151 3616 30 t.n.v. Daltonschool Nicolaas o.v.v. schoolplein.  
 
Vanaf deze plek nogmaals heel veel dank aan alle ouders, in het bijzonder Marije en Esther 
van de  Ouderraad, die het Openingsfeest mogelijk hebben gemaakt en aan iedereen die zo 
gul heeft gegeven voor ons schoolplein. We hopen dat de kinderen met een paar maanden 
van het resultaat te kunnen gaan genieten!  

 
Het Openingsfeest door de ogen van een nieuwe collega… 
Afgelopen zondag maakte ik als nieuwe leerkracht op de Nicolaas voor het eerst het 
‘legendarische’ openingsfeest mee. Ik had er natuurlijk wel eens iets over gehoord omdat ik 
al een jaar of tien meeloop in de stichting waar de school onderdeel van uitmaakt, maar 
toch: het overtrof mijn verwachting. 
Wat fantastisch om te zien dat ouders dit organiseren met wat hulp van het team! Wat een 
betrokkenheid bij de school en bij elkaar! En wat een sfeertje!  
Ik had het voorrecht om gelijk dit eerste jaar al onderdeel uit te maken van de jury van de 
taartenbakwedstrijd. Een eervolle maar moeilijke taak. Alle taarten zagen er prachtig uit en 
de makers hadden er zoveel creativiteit en liefde in meegebakken. Gelukkig bestond de jury 
naast mij uit een aantal kritische, hongerige leerlingen en juf Geesje en hebben wij ons 
samen naar behoren van onze taak gekweten. Eigenlijk hadden we iedereen de eerste prijs 
willen geven maar ja, er kan maar één taart de winnaar zijn, en die was gemaakt door Fenne 
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en Talitha uit groep 7 die met hun taart uitdrukten dat spelen fijn is en dat het niks geeft als 
je er vies van wordt! Overigens was de taart verre van vies!  
Juf Marike 

 
 

 

Personeel 
Morgen is de laatste werkdag van Julie en vanaf deze plek heeft zij nog een klein berichtje 
voor alle ouders en kinderen: 
 
Lieve Ouders en kinderen, 

Mijn laatste week op De  Dalton Nicolaas is aangebroken. En ik 
wil niet zomaar weg gaan. Vandaar dit berichtje. Ik wil alle 
ouders, opa’s en oma’s en vooral de kinderen onwijs bedanken 
voor alles. Jullie gezelligheid, warmte. Een fantastische omgeving 
om in te werken. Die ik als heel bijzonder ervaar.  

Afgelopen zomer kwam er een hele leuke baan bij de BSO in Wijk 
bij Duurstede op mijn pad en ik heb deze mooie kans 
aangegrepen. Ik krijg dan net wat meer ruimte/rust voor mijn 
gezin.  

Ik hoop jullie nog wel eens tegen te komen. Nogmaals heel 
hartelijk dank voor alle gezelligheid en liefde. Ik ga jullie onwijs 
missen. Liefs Juf Julie  

 

En wij danken Julie natuurlijk voor haar inzet voor de kinderen en de collega’s. We wensen 
haar heel veel plezier bij haar nieuwe baan!! 
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TERUGBLIK OP DE AFGELOPEN MAAND  
 

Schoolreisje naar Oud Valkeveen 
Op dinsdag 18 september zijn de groepen 1 t/m 4 naar Oud Valkeveen op schoolreis gegaan. 
Het was een stralende zonnige dag! Het was gezellig in de bus. Bij aankomst konden we 
gelijk het park in. Er was zoveel te doen zoals: vliegen in een bij, glijden, trampoline 
springen, speeltuin, treintje, achtbaan, botsauto’s en nog veel meer. We hebben ook nog 
naar een voorstelling gekeken met Fonkeltje en Stronkje. Met de lunch kregen de kinderen 
een frietje met drinken en als afsluiting een ijsje. Ben je benieuwd naar nog meer foto’s kijk 
dan op Ouderportaal bij fotoalbums. 

 
 
Schoolreisje naar Archeon 
Op diezelfde dinsdag gingen de groepen 5 t/m 8 naar het Archeon. Na een voorspoedige 
busreis arriveerden we om 10 uur in Alphen aan de Rijn. 
Groep 5 en 6 begonnen meteen met een thema doe-route terwijl groep 7 en 8 het park 
konden verkennen. We mochten o.a. in de huisjes kijken, broodjes bakken, zwaardvechten, 
boogschieten, kanoën en leren sieraden maken. Ook waren 
we getuige van een heus gevecht in de Arena! 
’s Middags hebben we lekker frietjes gegeten en na de 
lunch had groep 7 en 8 een techniekroute. 
De kinderen vermaakten zich prima en wat boften we met 
het weer! Na een dagje door de oudheid rondgelopen te 
hebben, vertrokken we rond 16 uur weer richting Doorn. 
We hebben een fantastische dag gehad. 
Ook voor foto’s van dit schoolreisje is op Ouderportaal een 
fotoalbum gemaakt. 
 
We willen de Ouderraad bedanken voor het organiseren en alle begeleiders die mee zijn gegaan 
voor hun hulp. 
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Schaatsen op de Kampweg 
De Doornsche IJsclub vierde afgelopen weekend hun 110 jarig jubileum. 
De kinderen van de bovenbouw werden uitgenodigd om gebruik te 
maken van de kunstijsbaan die was aangelegd op de Kampweg. Al boften 
onze klassen niet met het weer, het regende en waaide behoorlijk, het 
was het toch heel leuk om in september al op het ‘ijs’ te staan! 
We werden ook nog getrakteerd op warme chocolademelk en een 
koekje. We willen de Doornsche IJsclub nogmaals bedanken voor dit 
bijzondere uitje! 
 

 

Harmonie groep 5 
Groep 5 gaat vanaf deze week iedere dinsdagmiddag op bezoek bij de Harmonie om in 
negen weken verschillende instrumenten te proberen. Iedere drie weken krijgen ze les op 
een ander instrument (koper, hout en slagwerk). Van trommel tot dwarsfluit en van trompet 
tot trombone. 
Na deze weken zal er een presentatie plaatsvinden. Daarover volgt nog meer informatie. 
Foto’s van deze muzieklessen zullen iedere week op het Ouderportaal te vinden zijn. 
 

China in groep 8 
We zijn in de klas bezig geweest met het thema China. Dit kwam in veel lessen terug. In de 
klas hebben we reis folders gemaakt voor China met leuke bezienswaardigheden en 
activiteiten. Van een pandareis tot spannende avonturen. Met prachtige foto’s en tekeningen. 
Maar ook hebben we mooie Chinese tekens gemaakt. Tekens zoals: liefde, vriendschap en 
water. Zelfs de kleuren hebben mooie betekenissen: blauw is waarheid of rust. Geel is energie 
of hoop of vreugde. Groen is stilte of vrede. Grijs is veilig of rust. Oranje is feest of vrolijkheid. 
Paars is rijkdom. Rood is liefde of vrolijk. Roze is vriendschap of trouw. Zo past bij ieder teken 
een mooie kleur. 
Gemaakt door: Manou en Annemarijne 
 

Dag van de talen 
Gisteren was de dag van de talen. Dat betekent 
voor onze school dat er, bijna jaarlijks, oud-
leerlingen in groep 8 een les in het Engels 
komen geven. Het betreft dan leerlingen die op 
het Revius zitten in de tweede klas van het TTO. 
Ze deden een spel in het Engels. Altijd leuk om 
de ontwikkelingen van deze oud-leerlingen 
weer te zien! En goed voor onze eigen 
leerlingen om kennis te maken met het TTO van 
het Revius.  
Op allerlei gebied zullen de groep 8-ers dit schooljaar kennismaken met het voortgezet 
onderwijs. 
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Mad science: een verslagje van de eerste 
middag 
Wij vonden mad science heel leuk. We deden veel proefjes die 
je ook thuis kan doen bijvoorbeeld de wolk in de fles het 
luchtkanon. We moesten bekers op onze hoofden en met een 
mini luchtkanon van elkaars hoofd af schieten en we vonden 
het heel leuk om de proefjes te doen! 
Willem, Heidi en Koen uit groep 7 

 
  

 

VOORUITBLIK OP DE KOMENDE MAAND 
 

Ouderportaal 
Tijdens de informatieavond of kort daarna heeft u de gegevens gekregen waarmee u een 
account voor ons Ouderportaal heeft kunnen maken. Heel veel ouders hebben dat 
inmiddels gedaan en zo bijvoorbeeld de foto’s van het schoolreisje kunnen bekijken. Het is 
ons streven om met ingang van maandag 1 oktober alleen nog maar via Ouderportaal 
communiceren. Dit is dus ook de laatste NicsNieuws die u via uw mailadres ontvangt. 
Heeft u nog geen account gemaakt? Doe dat dan alstublieft nog deze week! 
 
Twee belangrijke punten zijn ons tot nu toe opgevallen: 

- Veel ouders schermen de medische gegevens af. Toch is het voor ons belangrijk om 
snel toegang te hebben tot de gegevens van de huisarts, tandarts, enz. Bij 
bijvoorbeeld een uitstapje kan de leerkracht via de app van Ouderportaal over alle 
gegevens beschikken en dan is het heel fijn als bij calamiteiten daarin de juiste 
gegevens staan. Maar ook op school is dat heel handig. We vragen u dus vriendelijk 
om deze gegevens toch zichtbaar te maken. 

- Er is een knop ‘overblijven’. Gebruik deze alstublieft niet! De communicatie t.a.v. het 
overblijven blijft zoals u dat al gewend was. 

 
 

De volgende NicsNieuws verschijnt op donderdag 18 oktober. 

 
NicsNieuws niet per mail ontvangen? 

Op de website is onze nieuwsbrief ook te lezen. 

 
 


