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Beste ouders, verzorgers,

Mission accomplished! Ruim drie en een half jaar geleden begonnen we met ons traject om een
Daltonschool te worden. Een periode van informeren, communiceren, leren, professionaliseren
begon. Tijdens de eerste periode gaat het dan hard en is de verandering zichtbaar en voelbaar.
Er worden middelen de school in gepompt en iedereen is enthousiast.
De tweede periode is een periode van het denken. Er komen twijfels, het inhoudelijke niveau
gaat omhoog en nieuwe wegen worden geborgd. Ieder personeelslid schrijft een persoonlijk
portfolio over zijn visie op Daltononderwijs in zijn klas. Hier moet je doorheen. Deze periode
kost vaak wat meer energie dan dat het oplevert.
De derde periode is weer gericht op het werken naar het eindpunt. Doorgaande lijnen staan
centraal, puntjes worden op de i gezet, de spanning van een visitatie en daarmee de beloning
komt eraan. Deze periode levert vaak wat meer spanning op terwijl we eigenlijk wel weten dat
het goed zit.
En toen was het dus zover voor ons; op donderdag 7 november was de Daltonvisitatie
commissie bij ons op school. Deze commissie heeft gesproken met leerlingen, de leerlingenraad, ouders, leerkrachten, directie, bestuurder en heeft alle groepen bezocht. Op basis van
hun observaties en hun gesprekken werd uiteindelijk de conclusie getrokken dat we voorgedragen worden voor een licentie voor 5 jaar!! Wat een geweldig resultaat. Op alle kernwaarden
hebben we een beschrijving ontvangen op zowel leerling- leerkracht als op schoolniveau. We
hebben aan alle voorwaarden voldaan. Uniek!
We hebben maar één aandachtspunt ontvangen om aan te werken de komende vijf jaar. Dit
aandachtspunt heeft te maken met controle en vertrouwen. Als we doorgroeien in ons systeem
dan ziet de commissie graag dat we nog meer vertrouwen op onze kinderen en dat we daardoor
de controle nog iets meer los kunnen laten. Dit herkennen we en zal in de loop van de jaren ook
toenemen. Dat is de vierde en laatste fase van ons proces.
Nu zijn we Daltonschool. Natuurlijk moet de officiële bevestiging van de Nederlandse Dalton
vereniging nog volgen maar dit komt zeker goed.
Wat een mooi proces is dit geweest en vanaf mijn plaats wil ik ouders bedanken voor het
vertrouwen en de positieve feedback, kinderen bedanken voor de flexibele houding die ze
getoond hebben en het team bedanken voor de enorme inzet en passie die ze erin hebben
gegooid. Er staat iets moois en het is bekrachtigd. De Loilse Daltonschool is een feit.
Ik hoop dat iedereen even kan genieten hiervan. Wij gaan door, niet meer in hetzelfde tempo,
met ontwikkelen. Buiten leren, portfolio leren…. Dat zullen we zeker nog vorm gaan geven.
En we gaan ook genieten. Genieten dat onze gezamenlijke missie, die we drieënhalf jaar
geleden begonnen, geslaagd is.

Met vriendelijke groet en een mooie decembermaand gewenst!

Bart van der Ent
Directeur
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Donderdag 5 december:

December
03-12

Sten Jansen

04-12

Nela Elbers

05-12

Lindsay Wilting

Sinterklaasviering
Vrijdag 6 december:
Uitslapen: 09:30 uur start school

Sinterklaas
10-12

Liv Schepers

11-12

Henk-Jan Huigen

13-12

Lieke Dimmendaal

14-12

Jorn Harmsen

16-12

Tygo Blij

Donderdag 19 december:
Kerstviering

Joep Peters
17-12

Fleur Schuurman

24-12

Naut Tomberg

29-12

Harm Peters

23 december t/m 5 januari:

Januari
01-01

Babs van der Berg

04-01

Sem van den Berg

Kerstvakantie

Babet Wildenbeest
07-01

Wout Peters

11-01

Nina Mom
Joey Sweers

Maandag 6 januari:
1e Schooldag in het nieuwe jaar!
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Agenda
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

02-12-2019

03-12-2019

04-12-2019

05-12-2019

06-12-2019

07-12-2019

08-12-2019

Juf Anke
afwezig

Nieuwsbrief 4

Sinterklaas
viering

09:30 uur
start school

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

09-12-2019

10-12-2019

11-12-2019

12-12-2019

13-12-2019

14-12-2019

15-12-2019

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

16-12-2019

17-12-2019

18-12-2019

19-12-2019

20-12-2019

21-12-2019

22-12-2019

Nieuwsbrief
Vreedzame
School

17:30-20:00 uur
Kerstviering

Kerstvakantie 23 dec 2019 t/m 5 jan 2020
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

06-01-2020

07-01-2020

08-01-2020

09-01-2020

10-01-2020

11-01-2020

12-01-2020

Vreedzame
School start
blok 3

Juf Anke
afwezig

Nieuwsbrief 5

Meester Bart
afwezig
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Sinterklaas
Donderdag 28 november hebben er 2 pieten in de schaftkeet geslapen. De Pieten zijn in alle groepen even geweest met
pepernoten en een klein cadeautje voor ieder kind.
De surprises staan inmiddels op school. U kunt ze nog komen bewonderen!
Op 5 december hebben Sinterklaas en zijn pieten ook nog even tijd om op school langs te komen. Vanaf 8:15 uur
zullen er pieten op het schoolplein zijn. Sint zal rond 8:35 uur aankomen. Komt u ze ook begroeten op het schoolplein? De rest
van de dag wordt het Sinterklaasfeest gevierd in alle klassen. De school is gewoon om 14:30 uur uit.
Vrijdag 6 december start de school om 9:30 uur. Vanaf 8:30 uur zijn er wel leerkrachten aanwezig om leerlingen die eerder op
school komen, op te vangen.
Meer foto’s onder deze link.

Leerlingenraad 2019-2020 - Verslag gemaakt door Jorn Harmsen (gr 8)
Hieronder kunt u een verslag lezen van Jorn Harmsen (gr 8) over o.a. de eerste leerlingenraad vergadering. De tweede
vergadering staat alweer gepland op dinsdag 10 december.
De eerste leerlingenraadvergadering
Eerst kwamen we binnen. We gingen vrij snel beginnen met de vergadering en we begonnen met praten over de ideeën uit
de ideeënbus. Daarbij kregen we een heel goed idee van Mathieu om in groepjes de moestuin te gaan doen. Ook hadden
wij een idee gekregen om dit door bijvoorbeeld drie kinderen van groep 5/6 samen met drie kinderen van groep 7/8 te laten
doen, en dat idee wordt in werking gezet.
We kregen daarna een idee om de buitenwerkplekken te gaan maken.
Dat word in werking gezet, maar dan moet juf Anke eerst naar de
gemeente om te vragen wat mag en kan. Daarna kregen we een idee
om een robot voor de school in te zetten en die wordt al in januari
ingezet. We kregen veel ideeën want we kregen ook een idee voor
schonere wc’s, maar daar moeten we allemaal zelf wat voor doen!
We moeten namelijk doortrekken. Dat gebeurt nu super weinig en dat is
niet echt fijn als er later nog iemand naar de wc moet.
We kregen ook een idee om een scorebord te maken bij het pannaveldje,
maar wij vonden dat niet nodig, want je hebt altijd een scheidsrechter die
de stand bijhoudt, dus dat leek ons al wel genoeg.
We kregen ook een idee van Indy en Marit om de laatste week van school je iPad, telefoon etc. mee te nemen Dat leek ons
niet het beste plan, want de laatste week doen we allemaal leuke dingen en telefoons en iPads kunnen voor afleiding zorgen.
Het laatste idee was van Vera (zij zit ook in de leerlingenraad) om meer netjes met balletjes te kopen omdat dat leuk speelgoed
is waar je van alles mee kan doen, dus juf Anke gaat kijken of daar geld voor is. Dat was alweer het laatste idee voor
de ideeënbus .
De meesters en juffen hadden ook nog een paar ideetjes. Dit ging weer over de werkplekken. Ze gaan bij de gemeente vragen
of alles mag en kan. Daar komen we bij een andere vergadering weer op terug.
De week van 7 november kwamen er één man en één vrouw langs om te kijken of wij wel een echte Dalton school zijn.
We hebben het ook gehad over een groep doorbroken activiteit voor Sinterklaas. We gaan ook een dansje en een liedje doen
voor Sinterklaas daarvoor gaat Vera samen met Juf Corina even een momentje voor inplannen.
Voor Kerst gaan we zoals gewoonlijk een kerstspel doen en misschien ook een liedje, dansje etc. Daarna werd gevraagd of wij
nog vragen of aanvullingen hadden. En toen was de vergadering afgelopen.
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Kerst
Donderdag 19 december vieren we Kerst op school en in onze kerk. Alle informatie vindt u onder deze link.

Schoolfruit
De afgelopen weken zijn we weer gestart met het EU-Schoolfruit programma.. De kinderen krijgen iedere
woensdag, donderdag en vrijdag verschillende soorten fruit en groente aangeboden. Zoals eerder aangegeven
is dit een extra tussendoortje.
De kinderen genieten er weer van!

Technoplaza zoekt vrijwilligers!
Technoplaza is het technieklokaal van onze stichting LiemersNovum. Ook de leerlingen van onze school uit de groepen 7 en 8
gaan hier elk jaar met veel enthousiasme naar toe. De leerlingen worden in het lokaal door vrijwilligers begeleid en maken in kleine groepjes een werkstuk. Technoplaza is op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Wellicht kunt u ons helpen of kent u iemand die dit
wil. Technische ervaring is niet nodig. Meer informatie vindt u onder deze link.

Bolderkar bouwen!
Heb jij altijd al een keer willen meelopen in de carnavalsoptocht van Didam? Lijkt het je leuk om je eigen bolderkar te ontwerpen,
te bouwen en te versieren?

Geef je dan nu, samen met je vrienden, op voor het bolderkarrenproject en loop op zondag 23 februari mee in de ‘Mooiste
Optocht van de regio’!
Op woensdag 11 december is er een informatieavond aan de Pakopseweg 3 in Nieuw-Dijk. Geef je op voor de informatieavond
via het mailadres: bolderkaroptocht@gmail.com
Na afloop van de informatieavond kunnen de bolderkarren ter bruikleen worden meegenomen. Ook wordt er materiaal voor het
bouwen van de bolderkar ter beschikking gesteld; denk daarbij aan ballonnen, behangplaksel voor papier-maché, verf, kwasten
en hout. Meer info vindt u onder deze link.
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Contactgegevens

RK Daltonbasisschool St. Jozef
Wehlseweg 48
6941 DM Loil
tel 0316-223875
Email: stjozefloil@liemersnovum.nl
Facebook: www.facebook.com/
stjozefloil@stjozefloil
Website: Www.stjozefloil.nl
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