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ICT 
Het afgelopen schooljaar heeft de school fors geïnvesteerd in de 
aanschaf van hardware. Voor de groepen 1 tot en met 3 hebben we 
50 iPads gekocht en voor de groepen 4 tot en met 8 zijn 128 
Chromebooks aangeschaft. Dit betekent dat bijna alle leerlingen van 
de groepen 4 tot en met 8 op hun ‘eigen’ Chromebook kunnen 
werken. Ieder kind is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen 
Chromebook. Als het Chromebook kapot gaat door onzorgvuldig 
gebruik worden de reparatiekosten op de ouders verhaald. 

 
Aanpassing richtlijn 
Met ingang van vandaag hoeft niet meer automatisch een hele 
groep in quarantaine als een leerling positief op Corona is getest. 
Na een positieve besmetting in een groep overlegt de GGD met 
de ouders van het besmette kind en neemt vervolgens contact op 
met de school. Vervolgens geeft de GGD een advies aan de 
school. Als er meerdere besmettingen in een groep zijn, kan de 
GGD nog wel adviseren om een hele groep naar huis te sturen. 

 
Kijk- en informatieavond 
Op dinsdag 28 september a.s. staat een kijk- en informatievond gepland. Deze avond kan 
vanwege de geldende Corona richtlijnen helaas nog niet plaatsvinden. In plaats daarvan 
ontvangt u via de leerkracht digitale informatie over het reilen en zeilen in de groep van 
uw kind(eren). 

 

Nieuwe shirtjes 
De ouderraad heeft voor de kinderen van de groepen 6 tot en met 8 nieuwe en mooie 
schoolshirts gekocht. Ook voor ouders en leerkrachten die bij een activiteit kinderen 
begeleiden zijn shirts gekocht. Voor de teamleden zijn bovendien jassen aangeschaft. 
De komende jaren worden ook de shirts voor de leerlingen van de groepen 1 tot en 
met 5 vervangen. 

 

 
 

Actie boekhandel Roodbeen 
Van 6 oktober tot 17 oktober is het Kinderboekenweek. Het thema is ‘Worden wat 
je wil’: kinderen kunnen alle beroepen worden die ze willen en kunnen alvast 
dromen over later! Om de Kinderboekenweek te vieren, wordt bij Boekhandel 
Roodbeen van 6 oktober tot 16 oktober een spaaractie voor de schoolbibliotheek 
gehouden. Voor elk kinderboek dat wordt gekocht, krijgt de school 20% om te 
investeren in nieuwe boeken.  
 



 
Geef bij de verkoopsters aan dat uw kind bij ons op school zit en zij stoppen uw bon in het juiste vakje. Zo 

sparen wij samen voor nieuwe boeken voor de schoolbieb!  

 
Wegafsluiting 
Vandaag en morgen is de Amersfoortse weg bij de kruising Tinbergenlaan 
afgesloten. Hierdoor is het drukker op de C. van Ramshorstlaan. Voor fietsers die via 
het fietspad de weg oversteken, is het extra oppassen geblazen. 

 
 
Contactpersoon 
Mijn naam is Astrid van Dijkhuizen en ik ben contactpersoon van de Daltonschool 
Corlaer in Nijkerk. 
U kunt bij mij / het Sociaal team terecht voor allerlei ondersteuningsvragen;  
bijvoorbeeld opvoed- en opgroeivragen. Ook voor een korte vraag of advies kunt u bij 
mij terecht. U kunt mij bellen of mailen om een afspraak te maken. Ik ben te bereiken 
op 06-83105417 of via a.vandijkhuizen@gtnijkerk.nl   
(mijn werkdagen zijn dinsdag, woensdag en donderdag).  
Als u mij niet kunt bereiken, of als het geen werkdag van mij is, en de vraag niet kan 
wachten dan kunt u het gebiedsteam ook rechtstreeks bereiken: 
 
Per mail:  aanmeldingen@gtnijkerk.nl      
Per telefoon:               14033    
 

Agenda 
Vrijdag 24 september             Schoolreis groepen 1 tot en met 8 
Donderdag 30 september    Studiedag – alle leerlingen vrij 
 

 


