
  

Nieuwsbrief 
 

Openbare Daltonschool 

  

 

Agenda november 2021 
 
Maandag 1 Inloop: Vanaf 8.25 uur mogen de ouders met de kinderen een kijkje nemen in de klas.  

  Hierbij vragen wij u wel om zoveel mogelijk afstand van elkaar te houden. Deze inloop 

  komt maandelijks terug op wisselende dagen.  
 

Dinsdag  2 TV opnames voor ZAPP sport in groep 8 
 

  Daltonateliers onderbouw en bovenbouw 
 

  10 minutengesprekken 

 
Woensdag  3 Johanna afwezig i.v.m. ruil-werkdag 

 
  Daniela afwezig i.v.m. bezoek aan Daltoncongres met Marije, Mieke vervangt Daniela. 

 

   1e woensdag van de maand: “Anders dan anders lunch” 
   Deze dag mag uw kind iets extra lekkers meenemen met  

   de lunch. Denkt u aan een croissant, pannenkoek  
   e.d. 

   

Donderdag 4 10 minutengesprekken 
 

Vrijdag  5 Johanna werkt i.v.m. ruil-werkdag 
 

   Start “Week van de mediawijsheid” 
 

   De kinderen krijgen vandaag de brief voor de flessenactie mee naar huis, zie informatie  

   hieronder. 
 

Maandag  8 Margriet afwezig i.v.m. observatie dag bij een startende leerkracht op een andere 
   School. 

    

   Vergadering leerlingenraad 
 

   Start flessenactieweek. 
 

Dinsdag  9 Daltonateliers onderbouw 
 

  Groep 5 op excursie naar het Huis van Hilde in Castricum 

 
Donderdag  11 Sint Maarten 

. 
Woensdag 17 De kinderen die geboren zijn in 2016 tot 1 juli worden gescreend door de  

  schoolverpleegkundige. Deze ouders hebben hierover post ontvangen.  

  Graag de ingevulde vragenlijst inleveren op school voor 17 november. Andere  
  kinderen uit groep 1/ 2 worden op een ander moment opgeroepen. 

 
  Voor de ouders van de groepen 1 t/m 4 Surpriseavond, informatie volgt, tenzij wij op 

  de persconferentie volgende week nieuwe maatregelen krijgen. 

 
  Groep 7: Workshop "Etsen als Rembrandt" 

Toscanestraat 4  
1827 DM Alkmaar  

Tel: 072-5621672   
www.obsliereland.nl 

 

 

http://www.obsliereland.nl/
http://www.obsliereland.nl/
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Donderdag 18 Groep 7: Programmeren met hulp van juf Lideke 

 
Maandag  22 Ouderraad vergadering, OR, vergadering 

  
Dinsdag  23 Meester Franco werkt in groep 7 i.v.m. een ruil-werkdag 

 

  Juf Marianne werkt in groep 1/ 2b i.v.m. een ruil-werkdag 
 

Woensdag 24 Studiedag voor het team, de kinderen zijn vrij   
 

Vrijdag 26 Margriet vrij  
 

Maandag 29 Medezeggenschapsraad, MR, vergadering 

 
 

 
 

   
Subsidie Intratuin 

 

    
Onze school heeft een subsidie aangevraagd bij de DGS foundation/ Intratuin Heerhugowaard.  
Met dit Groenbudget mochten wij op 30 september mooie planten uitzoeken voor onze school. 
Ieder klas, teamkamer en aula zijn prachtig opgefleurd. We zijn hier heel blij mee. Bedankt DGS 
foundation! Namens de kinderen en het team: Ontzettend bedankt! 
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Goede doelenweek 

Ook dit jaar houden we van maandag 8 november tot en met vrijdag 12 november a.s. de 
flessenactie waarbij wij geld in zamelen voor het goede doel. Dus laat uw kinderen in deze week 
zoveel mogelijk flessen verzamelen langs de deuren. Iedere ochtend in de actieweek kunnen de 
flessen worden ingeleverd in de klas. Daar worden de verzamelde flessen geteld en het aantal 
houden we bij op een lijst. Zo ontstaat een sportieve strijd tussen de groepen wie de meeste 
flessen inzamelt. Mocht u geen lege flessen hebben of niet willen inzamelen, kunt u ook een 
financiële bijdrage in een envelop inleveren bij de leerkracht.  

Het goede doel, dat mede door de kinderen is gekozen, is het Oranje Huis Alkmaar. Zij verzorgen 
de opvang van ouder(s) met hun kinderen die uit een situatie van huiselijk geweld komen. Zij 
kunnen dan tijdelijk in het Oranjehuis verblijven, krijgen hier opvang, trainingen en hulp met bij 
hun problemen. 
 
De kinderen die bij het Oranje Huis aankomen, komen hier vaak met heel weinig tot niets aan. 
Zij zijn weggegaan uit een gevaarlijke thuissituatie. Wij willen met het opgehaalde geld ervoor 
zorgen dat deze kinderen fijn kunnen spelen in deze veilige omgeving. 
Hiervoor is natuurlijk geld nodig. Wij willen daar graag een steentje aan bijdragen met onze 
goede doelenactie. We hopen dus op een grote hoeveelheid flessen! 
 

 
 


