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Maandag 4 juni:
Woensdag 6 juni:
Donderdag 7 juni:
Vrijdag 8 juni:

Studiedag voor het team, kinderen vrij
Wandel3daagse
Wandel3daagse
Wandel3daagse

Van de directeur, Antoinette Holterman
www.debaronesdalfsen.nl
nDe afgelopen weken ben ik verschillende keren door ouders aangesproken dat “het gonst” op het
schoolplein. Er wordt gespeculeerd over de nevenlocatie en welke groepen daar volgend schooljaar naar toe
gaan. Suggesties worden in de wandelgangen al snel omgezet in “feiten”. Ik ben
r: blij dat deze ouders naar mij
toe komen en niet meegaan in deze ruis, het brengt namelijk ontzettend veel
onrust met zich mee.
Ik wil u nogmaals aangeven dat het op dit moment nog niet bekend is waar
we met de twee groepen naar toe gaan en ik besef dat het nog een onzekere
factor is voor u als ouder maar ook voor het team en onze leerlingen. U mag
ervan uitgaan dat we hier heel zorgvuldig mee omgaan en willen geen
ballonnetjes op laten die niet waar zijn. Zoals u van ons gewend bent, zullen
wij zodra wij meer weten, dit met u delen.
Geniet van de zon!

Attent gebaar!
Van de Bonte Stegge hebben wij een prachtige struik gekregen als felicitatie voor onze prijs van het Groene
Schoolplein, hij staat al in de grond en wat een collegiaal gebaar!

Herinnering ouder incasso
Denkt u aan het inleveren van het machtigingsformulier voor het schoolreisje?
In de bijlage treft u de brief met machtiging nogmaals aan.

Kamp groep 8
Groep 8 is gisteren onder prachtige weersomstandigheden
uitgezwaaid en morgen komen ze al weer terug van het kamp.
De berichten die ons bereiken zijn supergoed.
De kinderen genieten met
volle teugen, natuurlijk speelt
het prachtige weer daarbij
een grote rol.

Wandel3daagse
Volgende week woensdag start de wandel3daagse! (6 t/m 8 juni)
Algemene aandachtspunten (NIET voor de Kabouterroute):
 Elke avond krijgen de kinderen vanuit de OV een traktatie en drinken. Daarnaast krijgen ze ook nog vanuit
de Wandel3daagse een traktatie. Eten en drinken meegeven mag maar a.u.b. met mate.
 Personen die niet zijn ingedeeld als begeleider mogen niet met de groep meelopen. Dit is voor de
veiligheid van de kinderen. Daarnaast zijn zwartlopers vanuit de Wandel3daagse organisatie niet
toegestaan.
 Tijdens de laatste avond komen alle wandelaars aan het eind van de route bij elkaar op het kerkplein.
Hier worden de medailles uitgedeeld waarna alle groepen gezamenlijk onder muzikale begeleiding naar
de Trefkoele+ lopen. Daar vindt de prijsuitreiking plaats, tevens is er een traktatie voor alle wandelaars.
 Is je kind niet in staat om mee te lopen? Meld dit dan in de klassenapp. Zo weet de dagbegeleider dat er
niet op hem/haar gewacht hoeft te worden.
 Ben je als begeleider niet in staat mee te lopen? Probeer dan via de klassenapp vervanging te regelen.
Neem als dit niet lukt contact op met Louisa Klomp of Marlies Rhee
 Ongeveer 15 minuten voor het bereiken van de finish wordt er een appje gestuurd naar de klassenapp.
Zorg dat er op tijd iemand aanwezig is om je kind(eren) weer op te halen!
Polhaarshirts
Alle kinderen krijgen dinsdag 5 juni het Polhaarshirt mee naar huis, ook als ze niet meelopen ivm het
schoolreisje van 25 juni. Na het schoolreisje kunnen de shirts, ongewassen, weer worden ingeleverd.
Groep 8 kan de shirts inleveren in de week na de wandel3daagse.
Ook voor alle begeleidende ouders die meelopen met de wandel3daagse is er een Polhaarshirt. Aan jullie
het verzoek zelf de juiste maat uit de bakken te halen. Deze staan van 30 mei t/m 6 juni in de hal van de
school. Dit shirt in de week na de wandel3daagse ongewassen weer inleveren!
Datrion!
Opgave voor de Datrion kan alleen vandaag nog! Mail naam, leeftijd en kleur medaille (goud, zilver, brons,
kabouter) naar datrion@dalfsen.nl
Zie voor informatie de brief van de gemeente, site van de wandel3daagse of het bericht op Dalfsennet.

Welkom!
In deze periode hebben we in groep 1 mogen begroeten: Melle Nijkamp, Aylin Weijs, Darian
Dutkowski, Tieme Numan, Vigo Menting, Kate Lindenburg, Lieke Mosterman, Fleur Snoeijer, Mees
Broeders, Sem Lindeboom en Isa Sip, binnenkort komen daar nog bij Kyra van Hulzen en Guido
Hoekman.
Niels Everts, Lars Snoeijer en Vera Broeders zijn groep 3 komen versterken, Stefan Everts en Pieter
Borgeld groep 5 en Yoran Everts groep 7.
Wij wensen de kinderen en hun ouders een prettige tijd op onze school.

