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Algemeen 
Deze maand zijn we actief van start gegaan met communiceren via 
Ouderportaal. U heeft bijvoorbeeld de fotoalbums van de 
schoolreisjes kunnen bekijken en inmiddels een of meerdere 
berichten van de leerkrachten ontvangen. Ook de factuur voor de 
ouderbijdrage en voor de ouders van groep 8 de kampbijdrage is via 
Ouderportaal verzonden. Onze eerste ervaringen met Ouderportaal 
zijn in ieder geval positief, we hopen natuurlijk dat dat voor u ook zo 
is! 
 
Doordat u nu meer berichten over de activiteiten in de groepen via Ouderportaal ontvangt, 
zal de NicsNieuws wat minder omvangrijk zijn.   
 

TERUGBLIK OP DE AFGELOPEN MAAND  
 

Noni in groep 1 en 2 
In onze groepen heeft Niek Schuil samen met Tjitske Mosmans voorgelezen uit hun eigen 
boek! Dat is wel heel stoer als je een moeder hebt die een eigen boek maakt! Dat vond Jip in 
elk geval wel, en wij ook! 

Noni en Pom en de andere vriendjes waren als 
echte knuffeltjes in de klas en daarna hebben 
alle kinderen een huisje voor Noni versierd. Zo 
was er uiteindelijk een heel dorp vol met mooi 
gekleurde huisjes. 
 
Het is een mooi verhaal met prachtige prenten. 
Een aanrader dus! 
Het boek is te bestellen maar kan pas gedrukt 
worden als er genoeg boeken besteld worden.  
Voor meer informatie hierover: 

https://www.voordekunst.nl/projecten/7867-noni-in-het-winterwoud-1 
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De eerste fase van het muziekproject voor groep 5 en 6 
Op dinsdag 11 september is het muziekproject voor groep 5 en 6 in samenwerking met de 
Koninklijke Harmonie Doorn weer van start gegaan.  
De eerste les was een algemene les waarin de kinderen kennis maakten met de 
verschillende blaas- en slagwerkinstrumenten. Vanaf de tweede les zijn de kinderen van 
groep 5 in drie groepen verdeeld. Iedere groep krijgt 3 weken les op houtblaasinstrumenten 
(fluit, klarinet en saxofoon), op koperblaasinstrumenten (trompet, trombone en bariton) en 
op slagwerk.  
Inmiddels zijn we 4 lessen verder en hebben de kinderen van groep 5 met al heel wat 
instrumenten kennis gemaakt.  
De kinderen komen iedere dinsdag naar het gebouw van de harmonie toe. Super om te zien 
dat iedereen zo zijn best aan het doen is om geluid uit de instrumenten te krijgen en ook al 
bezig is verschillende tonen te blazen! 
 
Met groep 6 zijn we dit seizoen voor het eerst gestart met een echte blazersklas. Na de 
eerste algemene les hebben de kinderen in de klas gekozen voor een instrument waar ze in 
de blazersklas op wilden spelen. Ze konden kiezen uit fluit, klarinet, saxofoon, trompet, 
trombone en bariton. De kinderen hebben het instrument mee naar huis gekregen om ook 
thuis de gelegenheid te hebben om een beetje te oefenen.  
We zitten in een echte orkestopstelling en de kinderen leren klassikaal de eerste noten. In 
het begin was het even zoeken. Hoe krijg je goed geluid en welke toon moet je eigenlijk 
spelen? Na de eerste les konden de kinderen 1 noot spelen. Dat lijkt weinig maar op ieder 
instrument is die noot anders dus wij vonden het al een hele prestatie. Inmiddels zijn we 4 
klassikale lessen verder en kunnen de meeste kinderen inmiddels 5 noten! spelen. Met die 5 
noten willen we na de herfstvakantie een aantal echte liedjes gaan spelen. Zeker weten dat 
dat gaat lukken want ook in deze groep is het enthousiasme groot. 
Martijn de Lange en ik (Casper Dik) doen dit project al een aantal jaren met veel inzet en 
enthousiasme. Ook dit jaar is het echt weer super leuk om te doen. We hopen natuurlijk dat 
er ook kinderen bij zijn die na dit project graag verder willen gaan om muziek te blijven 
maken.  
Als je meer over de harmonie en over de muziekopleiding van de harmonie wilt weten kan je 
kijken op www.koninklijkeharmoniedoorn.nl.  
Voor informatie kan je ook een mailtje sturen naar secretaris@koninklijkeharmoniedoorn.nl 
Komende week is het herfstvakantie. Iedereen een fijne week toegewenst en wij kijken 
alweer uit naar de lessen na de vakantie! 
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Leren lezen in groep 3 
In groep 3 leren we sinds dit jaar lezen met de 
methode lijn 3. De kinderen gaan met buslijn 3 door 
letterstad. Nu zijn we in het thema "smakelijk eten" 
beland.  We hebben al 19 letters geleerd en kunnen er 
al veel woorden en zinnen mee maken.  Ook knutselen 
we in dit thema. Zo hebben we bakkers gevouwen en 
gaan we na de vakantie aan de slag met de 
lettervormpjes van Albert Heijn. 

 
Kinderboekenweek 2018 

Op woensdag 3 oktober was het weer zover. De opening van de Kinderboekenweek! Het 
thema van dit jaar was ‘Kom erbij’ en Vriendschap! Een zeer herkenbaar thema om daar van 
alles mee te doen. We hebben voorgelezen, getekend, toneelstukjes gedaan en veel 
gesproken over vriendschap! 

 
 
Elk jaar beginnen we met een opening voor de kleuters, de groepen 3, 4 en 5 en de groepen 
6, 7 en 8. De kleuters kregen een toneelstuk van de juffen te zien en vonden dit prachtig. In 
de middenbouw hebben ze getekend en/of opgeschreven wat vriendschap eigenlijk voor 
hen betekent. Al deze tekeningen hangen in de hal. Er zijn diverse gedichtjes en verhalen 
voorgelezen over vriendschap en als afsluiting was er het lied “Kom erbij” van Kinderen voor 
kinderen. Ook hebben we genoten van de boekenbel; bij een andere juf lekker luisteren 
naar een mooi verhaal! De kinderen van groep 8 hebben de kleuters meerdere malen 
voorgelezen, het ‘kleedjeslezen’. Dit is altijd een groot feest. 
Elk jaar is The Read Shop zo aardig hun nieuwste boeken uit te lenen aan ons. Deze waren 
te bezichtigen in de hal. Zo konden alle kinderen (en ouders) zien welke nieuwe boeken ze 
kunnen aanschaffen.  

 
Afgelopen weken zijn in de groepen de voorrondes gehouden voor de Nationale 
Voorleesdagen. Uit elke groep (vanaf groep 5) komt de leerling die deze voorronde heeft 
gewonnen een stukje voorlezen uit zijn of haar favoriete boek.  Een jury, bestaande uit Ineke 
van de bibliotheek en Sandra van The Read Shop heeft vanmorgen tijdens de 
Voorleeswedstrijd op school besloten wie er naar de Regionale Voorleesdagen gaat: 
Annemarijne uit groep 8! Ze heeft het fantastisch gedaan en we zijn er trots op dat zij onze 
school gaat vertegenwoordigen. Julia uit groep 5 won de eerste prijs bij de middenbouw, 
voor Rosalie uit groep 5 en Norah uit groep 7 hadden we een mooie tweede prijs. Allemaal 
kanjers die ons hebben laten meegenieten van hun plezier in (voor-)lezen! 
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Groep 6 
Iedere dinsdag gaan wij met de klas naar de gymzaal. Wij 
beginnen altijd met een warming up die door de kinderen 
zelf wordt gegeven. Hierdoor krijgt iedereen de kans om 
iets voor de klas te bedenken en met ze uit te voeren. Ze 
mogen voor even de juf/meester zijn.  
We hebben al verschillende dingen gedaan zoals trefbal, 
ringen, balanceren en acrobatiek. 

 

VAN DE TSO 
 
Griezelfeest tijdens de overblijf!  
Hoe komt het toch dat er in het bos tegenover de school de laatste tijd zoveel 
snoeppapiertjes op de grond liggen? Er loopt toch zeker geen 'Veelvraat' rond?! Trek op 
donderdag 1 november je 'boskleren' aan want op die dag gaan we na de lunch met alle 
kinderen van de overblijf het bos in om aldaar de lieve 'Suikerfee' om raad te vragen. 
Hopelijk kan zij ons meer vertellen over de snoeppapiertjes die daar in het bos liggen, en... 
misschien kan ze onze hulp maar al te goed gebruiken. Wil je het griezelfeest ook graag 
meemaken maar blijf je niet over op donderdag? Geef je dan snel op! 
 
Kind ziek of toch thuis eten? Denk eraan om uw kind af te melden voor het overblijven ! 
Beste ouders, 
De laatste weken merken we dat het steeds vaker gebeurt dat kinderen zijn opgegeven voor 
het overblijven, maar er niet zijn. De overblijfkracht moet dan uitzoeken waar het kind is. 
Dat gaat ten koste van de toch al beperkte tijd die we hebben om met de kinderen bezig te 
zijn. Wilt u daarom uw kind afmelden op www.overblijvenmetedith.nl als uw kind ziek is of 
als uw kind toch thuis (of bij een vriendje/vriendinnetje) gaat eten?   
Als uw kind niet is afgemeld, wordt de overblijfdag wel in rekening gebracht. 
Afmelden kan tot 11.30 uur op de overblijfdag.  Als u uw kind ophaalt terwijl uw kind was 
opgegeven, maar hebt u niet afgemeld, meldt het dan in ieder geval even bij de 
overblijfkracht!  Hartelijk dank.   
 

Sint Maarten in de Martinuskerk 
Op zondagavond 11 november van 17:00 tot 18:00 organiseert de Martinuskerk een 
lampionnenoptocht waar ook de kinderen van onze school van harte welkom zijn. 

 
De volgende NicsNieuws verschijnt op donderdag 29 november. 

 
NicsNieuws niet per mail ontvangen? Op de website is onze nieuwsbrief ook 
te lezen.  
Aanmelden of wijzigingen doorgeven kan via m.reurink@daltonnicolaas.net. 

 

http://www.overblijvenmetedith.nl/
mailto:m.reurink@daltonnicolaas.net

