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Agenda 
24 feb – 28 feb  Voorjaarsvakantie 

11 mrt   Crea 

13 mrt   Meesters en juffendag 

16 mrt   Start Projectweek 

 

Nieuws vanuit de directie 

Beste ouders/ verzorgers, 

Vandaag hebben de kinderen een vrije dag die tevens het begin van de voorjaarsvakantie inluidt. Het 

team moet nog even aan de slag voor zij ook kunnen genieten van een welverdiende vakantie. Op 

deze studiedag hebben wij een bijeenkomst over taalontwikkelingsstoornissen (TOS) en gaan we aan 

de slag met de rekenmaterialen van Met sprongen vooruit. Deze rekenmethode biedt op speelse en 

leuke wijze het rekenonderwijs aan waar wij binnen ons onderwijs gebruik van willen maken naast 

onze methode De Wereld in Getallen.  

In deze nieuwsbrief stelt de leerlingenraad van de UIL zich voor en vertellen ze een stukje over de 

eerste editie van het Open Podium. Ook geven wij een terugkoppeling van de eerste 

koffiemomenten en vanuit uw input van deze koffiemomenten tevens een oproep om op school te 

komen vertellen over uw cultuur. 

Rest ons verder u nog een hele fijne vakantie te wensen en tot volgende week! 

De directie 

  



 

 

 

Eerste bijeenkomst nieuwe leerlingenraad 
Na de verkiezingen was donderdag 6 februari de eerste bijeenkomst van de nieuwe leerlingenraad. 
We zaten met 14 leerlingen van beide locaties bij elkaar. We hebben afgesproken dat er twee keer 
per jaar een leerlingenraad is met beide locaties en daarnaast aparte bijeenkomsten op de eigen 
locatie. 
 
Op de vraag waarom school een leerlingenraad wil kwam van een van de leerlingen het volgende 
antwoord: "School wil de mening van de leerlingen om te zorgen dat we het naar ons zin hebben en 
ook weten wat wij op school willen." 
 
Na een voorstel ronde zijn de leerlingen in verschillende groepen uiteengegaan om ideeën en doelen 
voor de leerlingenraad op te schrijven. 
Dat hebben ze gedaan volgens de placemat methode die u op de foto ziet. Een greep uit de 
onderwerpen die naar voren kwamen: 

• natuurdonderwijs: en dan vooral meer naar buiten 
tijdens de lessen. 

• ict: leren programmeren. 
• duurzaamheid, papier verspilling tegengaan. 
• aandacht voor voorkomen van pestgedrag, meer 

samenwerken. 

Bij de volgende bijeenkomst van de leerlingenraad worden 
de rollen verdeeld zoals voorzitter en notulist maar ook op 
het gebied van interesses zoals ict en Dalton. 
 
Hieronder stellen de leerlingen van de leerlingenraad zich aan u voor. 
In het kort was de eerste bijeenkomst een goede bijeenkomst en waren juf Kaltoum, juf Sanne en 
meester Alwin aangenaam verrast door de betrokkenheid en inzet van alle leerlingen. 
 

De leerlingenraad stelt zich voor 
Leerlingenraad locatie Oudelandselaan 

• Mijn naam is Jennie en ik zit in groep O6a. Ik wou graag in de leerlingenraad, omdat ik hier en 
daar verbeterpuntjes heb en omdat ik graag kinderen help.  

• Hoi ik ben Darli, ik zit in groep O7. Mijn hobby’s zijn voetballen, lezen en buitenspelen. Ik zit 
in de leerlingenraad, omdat ik het leuk vind de school te helpen met dingen die de meesters 
en juffen niet alleen kunnen.  

• Mijn naam is Dani en ik zit in groep O6B. Ik wou graag in de leerlingenraad, omdat ik de 
school wil helpen met verbeteringen.  

• Ik ben Anna en ik zit in de leerlingenraad. Zelf zit ik in groep O8. Mijn hobby’s zijn hockey en 
dansen. Ik zit in de leerlingenraad, omdat het mij super lijkt!  

• Ik ben Noor en ik zit in groep O5B de leerlingenraad, omdat ik kinderen wil helpen die moeite 
hebben met taal, rekenen en nog veel meer dingen. Ook wil ik dat pesten op school stopt. En 
ik wil ook dat kinderen beter met elkaar omgaan om het gezellig op school te houden.  

• Ik ben Fenna. Ik zit in groep O5A . Ik zit in de leerlingenraad, omdat ik wil helpen met dingen 
te verbeteren, en omdat ik door de klas ben gekozen. Mijn hobby’s zijn tekenen, en 
knutselen. Ik heb veel zin in om me in te zetten voor de leerlingenraad.  

 



 

 

Leerlingenraad locatie Gouden Uillaan 

• Hoi, ik ben Noemi ik ben 11 jaar oud 

Mijn hobby’s zijn: zingen, dansen en acteren 

Ik heb voor de leerlingenraad gekozen omdat de juffen en meesters zelf niet kunnen mee 

maken hoe een nieuwe methode werkt en ik wil ook de puntjes op de i zetten 

• Hallo ik ben Lucas. Ik ben 11 jaar en zit in groep 8a 

Ik heb voor de leerlingenraad gekozen omdat ik de leraren wil helpen de school als maar 

beter te maken van een leerlingen standpunt. ik ga graag naar buiten met mijn vrienden 

maar even lekker chillen op de bank is ook goed voor mij. 

• Hallo ik ben Mattias Stoll ik zit in de leerlingenraad. Ik ben 11 jaar oud. Mijn hobby’s zijn 

teakwondo en met zakmessen werken. Ik zit in de leerlingenraad om de school beter te 

maken. 

• Ik ben Carter Albert ik ben negen 9 jaar oud en houd heel veel van free run ik ben in de 

leerlingenraad gekomen omdat ik meer dieren in en op school wil 

• Naam: Sem Oudshoorn, Leeftijd: Ik ben 8 jaar oud, Wat ik leuk vind om te doen? Ik vind het 

leuk om te gamen. Het leukste spel vind ik Slime Rancher. Waarom ik bij de leerlingenraad 

wil? Omdat ik het leuk vind, omdat ik goed kan leren en omdat ik heel goed Engels kan. 

Wat ik wil bereiken in de leerlingenraad? Ik wil graag meer computers voor de kinderen, 

omdat niet iedereen erop kan. Ook wil ik langere pauze. 

• Hoi ik ben Lisa. Ik hou van tennis, kung fu en lekker creatief zijn. Ik zit bij de leerlingenraad, 

omdat ik er vorig jaar ook in zat en ik het, toen ook leuk vond. En wil graag dat er 

koptelefoons in de klas komen voor de concentratie. 

• Ik ben Teoman Gedik. Ik ben 9 jaar en ik ben op 17 september jarig. Mijn hobby’s zijn gitaar 

spelen, gamen, bordspelletjes doen en dingen in elkaar zetten zoals robots. Later word ik 

uitvinder. Ik zit in de leerlingenraad, omdat ik vaak goede ideeën heb en ik wil dat graag aan 

de juffen, mesters of directeur mijn ideeën delen. 

• Ik ben Neva. Ik ben 9 jaar oud. Mijn hobby’s zijn piano en knutselen/tekenen. Ik zit in de 

leerlingenraad, omdat er beter buitenspeel materiaal moet komen en er meer aandacht 

moet komen voor eenzame kinderen.  

De leden van de leerlingenraad 



 

 

 

Open podium vanuit de leerlingenraad 
Open podium vrijdag 7 februari OL  

Het open podium was erg leuk. Er werden dingen gedaan die niet waren verwacht door de meeste 
kinderen. Het ging van kickboksen naar turnen en van dansen naar moppen tappen. Zelf vonden wij 
de act met kickboksen het meest bijzonder. De acrobatiek act vonden wij ook heel mooi, omdat ze 
flikflakken en overslagen maakten. Ook werd er gebeatboxt, piano gespeeld en moppen getapt. Het 
leuke was dat er ook zoveel ouders kwamen kijken. Bij de laatste groep ging iedereen meedoen 
met de Pindguïndans en de Pasapas. Wij zijn heel erg benieuwd wie we de volgende keer weer terug 
zien!  
- geschreven door Anna, Darli en Fenna  
  
Open podium vrijdag 7 februari UIL 

Een paar weken geleden hadden wij het open podium. Dit was een geweldige ervaring voor de 

leerlingen en de ouders die kwamen kijken. Er waren veel verschillende optredens zoals: 'liedjes, 

dansjes, moppen tappen en nog veel meer andere leuke optredens. Er waren ook best wat kleine 

kinderen die optraden. Dat was heel schattig om te zien. Er waren ook kinderen die alleen een act 

deden. Dat is best stoer van die kinderen want voor zo veel mensen optreden in je eentje is een heel 

ander verhaal. Persoonlijk vonden wij het geweldig en wij kunnen niet wachten op het volgende 

open podium. 

Groeten: Lucas, Carter, Noemi, Neva en Teoman/de leerlingenraad. 

 

LansingerlandRun 
Afgelopen zondag was het de tweede editie van de LansingerlandRun. Aan onze oproep in deze 

nieuwsbrief is door vele kanjers gehoor gegeven! De kinderen die mee hebben gedaan hebben na 

afloop nog wat lekkers gekregen van de OR. Ook vanuit het team hebben een aantal collega’s de 

storm getrotseerd en hebben mooie tijden neergezet op de 4 km en de Halve in een speciaal voor de 

LansingerlandRun ontworpen Klipper tenue. 

Wij zijn super trots op alle kanjers die mee hebben gedaan en hopen volgend jaar op nog meer 

sportievelingen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De teamleden die mee hebben gedaan met de LansingerlandRun 



 

 

Terugkoppeling koffiemoment 
Vorige week hadden wij ons eerste koffiemoment op beide locaties en wat waren wij blij verrast 

door de grote opkomst van u als betrokken ouder van onze school. Tijdens dit eerste moment 

hebben wij het gehad over ons Daltononderwijs: waar stonden wij, waar staan we nu en met welke 

ontwikkelingen op Daltongebied zijn we bezig?  

Ook hebben we van u als ouder waardevolle input gekregen voor volgende koffiemomenten en een 

mogelijke samenwerking tussen u als ouder en ons school bij bijvoorbeeld keuzewerk en onze 

openbare identiteit. Input waar wij zeker mee aan de slag gaan! 

Kortom een mooi begin van een vruchtbare samenwerking tussen school en ouders. Wij hopen dat 

wij u mogen blijven verwelkomen op deze koffiemomenten en andere ouders kunnen verwelkomen! 

 

Oproep ouders voor cultuur educatie 
Vanuit het koffiemoment graag uw aandacht voor het volgende: 

Wij zijn een openbare Daltonschool, dat betekent dat wij geen godsdienstige feesten vieren maar 

onze kinderen hier wel over willen onderwijzen zodat zij weten dat wij in een land wonen waar veel 

verschillende culturen zijn. Momenteel gebeurt dit naar ons inziens nog niet voldoende.  

Hier zouden wij verandering in willen zien en daarbij zijn wij op zoek naar ouders die het leuk vinden 

om over hun geloof/ cultuur en bijbehorende activiteiten  en bijzonderheden te vertellen in een 

aantal klassen. 

Heeft u hier interesse in, dan kunt u zich opgeven bij Anne door een mail te sturen naar 

locatieleider@daltondeklipper.nl  

 

Gezocht! Hulpouders Bouw! 
Op school werken we sinds vorig schooljaar met Bouw! Een computerprogramma waarmee 
leesproblemen bij risicolezers in groep 2 t/m 4 kunnen worden voorkomen. Het kind leert, de tutor 
stuurt, de computer wijst de weg. Ouders, grootouders, oudere leerlingen en vrijwilligers kunnen 
tutor zijn.  
We zijn in september gestart met een aantal groep 3 leerlingen, en nu komen er groep 2 leerlingen 

bij. We hebben hier echter hulp bij nodig! Het maakt niet uit op welk(e) moment(en) of hoe lang u 

kunt helpen, alle hulp is welkom! Het computerprogramma wijst zichzelf, dus na een korte instructie 

kunt u op eigen te bepalen momenten aan de slag.  

Als u interesse heeft om ons hierbij te helpen, neemt u dan contact op met Inge Moons op 

i.moons@daltondeklipper.nl.  
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