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Quarantaine – Groep 5 
Helaas hebben we vandaag groep 5 thuis moeten laten vanwege oplopende besmettingen in deze groep. 
Deze kinderen hebben morgen de mogelijkheid ( 5e dag ) om zich te laten testen. ( PCR)  Wanneer deze 
negatief is, kunnen ze weer naar school. Wanneer er niet een test wordt afgenomen mogen die kinderen 
indien klachtenvrij volgende week dinsdag weer naar school. Vanaf morgen is er thuisonderwijs voor de 
leerlingen. 
 
Doordat we de groepen momenteel niet mixen, gaat vooralsnog de Daltonmiddag niet door. De gymlessen 
gaan gewoon door. 

 
Sint en Piet 
Ondanks alle beperkingen laten we ons niet van de wijs brengen. We hopen vrijdag Sint en Piet te 
verwelkomen op school. Iedere groep gaat om de beurt bij de Sint op bezoek in de centrale hal. De Sint en de 
Pieten nemen vooraf ook enkele voorzorgsmaatregelen en we houden de nodige afstand. Maar dan kunnen 
we weer oprecht zingen: “Sinterklaasje kom maar binnen.. “ We maken er een mooi feestje van! 
 

Voor belangstellenden  

  
Schoolontwikkeling 
Ons team is altijd in ontwikkeling. Komend voorjaar krijgen we weer een visitatie voor het Daltononderwijs. 
We mogen dan weer laten zien op welke manier we ons onderwijs inrichten. Hoewel deze werkwijze in ons 
DNA is verweven, willen we graag altijd de puntjes op de ï zetten. Naast die ontwikkeling zijn we bezig met 



een pilot voor rekenen en het implementeren we de methode voor sociaal emotionele ontwikkeling “Kwink”. 
Voor rekenen vergelijken we op dit moment een aantal methoden, waaruit een keuze gemaakt moet worden. 
We analyseren daarvoor de resultaten van de kinderen, met daarnaast het gebruikersgemak voor de 
leerkracht. Onze school zoekt altijd methodieken waarin hoge doelen en ambities belangrijk zijn. 
Er lopen tevens nog een aantal andere werkgroepen over Burgerschap en Wetenschap en Techniek. 
 
Als interim-directeur wil ik graag met het team kijken naar de positionering van onze school binnen Nijkerk. 
Daarvoor heb ik u als ouders ook nodig. Binnenkort ontvangt u een vragenlijst die mij hopelijk ook helpt om 
een betere zicht hierop te krijgen. Annex aan die inventarisatie wil ik in het nieuwe kalenderjaar extra 
aandacht geven aan ouderbetrokkenheid. U hoort daar tegen die tijd meer over.  
Tot slot richten we ons op een stukje professionele teamontwikkeling waarbij de nadruk zal liggen op reflectie 
en feedback. 

 
Agenda 
Woensdag 03 december                                                         Sinterklaasviering 
 
Informatie over de kerst ontvangt u nog. 
 
Aanwezigheid Egbert: 06, 09,13,15, 17, 21 en 22 december 

 
De volgende Daltonmemo ontvangt u dinsdag 21 december a.s. 
 
 
Met vriendelijke groet, namens het team 
 
 
 
Egbert Schilstra 

 


