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In actie voor Oekraïne  
Elke dag worden we geconfronteerd met verschrikkelijke verhalen en beelden van 
de oorlog in Oekraïne. Dit onderwerp bespreken wij ook met de kinderen, maar 
wij willen daarnaast ook ons steentje bijdragen om te helpen. Dit doen we door 
een sponsorloop te organiseren, waarbij we geld ophalen voor Giro 555. Deze 

sponsorloop zal plaatsvinden op dinsdagmiddag 5 april. De leerlingen zullen de komende weken langs 
familieleden, buren, etc. gaan om hun sponsorformulier in te vullen. U kunt een bedrag doneren per ronde die 
de leerling loopt of kiezen voor een vast bedrag. Wanneer u kiest voor een donatie per gelopen ronde zal de 
leerling het geld na de sponsorloop inzamelen. Wanneer u kiest voor een vast bedrag kunt u dit direct betalen 
bij de leerling. De rondes van groep 1 t/m 3 gaan om het voetbalveld en over het schoolplein. De rondes van 
groep 4 t/m 8 gaan om de school en over het schoolplein. We vinden het fantastisch als u de leerlingen tijdens 
de loop komt aanmoedigen. 

De middag ziet er als volgt uit: 
12:30-12:45 ouders verzamelen op het schoolplein 
12:45-13:05 sponsorloop groep 1/2/3 
13:10-13:30 sponsorloop groep 4/5/6 
13:35-13:55 sponsorloop groep 7/8 

We hopen met elkaar een mooi bedrag in te zamelen voor Oekraïne. Bij 
vragen kunt u terecht bij juf Iris: i.kosters@daltonschoolcorlaer.nl 

Religieweek 21- 25 maart a.s. 
In de week van de religie maken de kinderen kennis met de 5 hoofdreligies.  Dit zijn het christendom, de Islam, 
het Hindoeïsme, het Jodendom en Boeddhisme. 
Elke middag verzorgt een collega een workshop over één van deze religies. In de workshops wordt er 
informatie over de religie gedeeld en kijken we naar overeenkomsten en verschillen. Het respect t.a.v. de 
verschillende religies en meningen staat op onze school hoog in het vaandel! 
Naast deze workshops vinden er in de eigen groep 2 burgerschapslessen plaats die hier nauw op aansluiten. 
 

Daltonmiddagen 
Deze week worden de Daltonmiddagen weer opgestart. Dat betekent weer prachtige lessen in drama, 
robotica, informatieverwerking, muziek, crea en koken. Andere talenten komen hiermee weer volop aan bod 
na de beperkingen welke Corona met zich meebracht. 

Daltondag vrijdag 17 juni a.s. 
Hoewel de Daltondag in eerste instantie iets eerder gepland stond houden we deze 
feestelijke gebeurtenis op vrijdag 17 juni a.s. Een dag vol creativiteit, techniek en 
sportieve activiteiten. ’s Middags is er nog een talentenshow. Het belooft een 

geweldige dag te worden! 
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Klankbordgroep  
In de laatste Daltonmemo heb ik aangegeven dat de eerste bijeenkomst woensdag a.s. gehouden zou worden. 
Door omstandigheden gaat dat helaas niet lukken. Martine en Dorien komen deze week met een 
datumprikker zodat we snel af kunnen stemmen. Excuses voor het ongemak. 

Schoolontwikkeling 
Op dit moment hebben we een aantal speerpunten in de school. Als eerste kijken we naar de kwaliteit van 
onze instructie aan de kinderen. Hiervoor zijn er dit schooljaar een aantal studiedagen gepland. Op 6 april is de 
laatste. Op die dag zijn de leerlingen vrij. 
Verder bereiden we ons voor op de Daltonvisitatie van 19 mei a.s. Hier staat ons Daltononderwijs met de 
pijlers “samenwerken, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, reflectie en effectiviteit” centraal. 
 
In de lessen van Kwink zie je dat deze ook een link hebben met bovenstaande pijlers. Deze gaan namelijk over 
zelfmanagement! Het gaat daarbij om doorzetten en jezelf motiveren als iets lastig is. 

Werken in de kinderopvang? 
Afgelopen week had ik een gesprek met kinderopvang ’t Klimrek hier tegenover de school. In dit gesprek werd 
duidelijk dat er een groot tekort is aan leidsters. Het gaat dan om mensen die een opleiding hebben gehad als 
Pedagogisch Medewerker of als onderwijsassistent. Ik heb beloofd om een oproep in de nieuwsbrief te 
plaatsen. Zou u zelf hierin werkzaam willen zijn, of kent u iemand die voldoet aan bovenstaand profiel, neemt 
u dan even contact met mij op! 

Agenda 

21-25 maart     - Week van de religie 
04 april              - Op deze dag is er een Audit op school.  We houden onze kwaliteit tegen het licht 
05 april              - Sponsorloop voor Oekraïne 
06 april              - Studie dag ( leerlingen vrij ) 
 
Aanwezigheid Egbert: 

17 maart, 18 maart (ovb), 22 maart, 23 maart, 28 maart, 30 maart, 1 april 

Op 28 maart volgt een nieuwe Daltonmemo 

 
 
Met vriendelijke groet, namens het team 
 

 
 
Egbert Schilstra 

 
 


