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Dalen 28 april 2022 

Beste ouders 

Informatie vanuit de school 

Beste ouders, verzorgers, leerlingen en belangstellenden, 
  
De lente is echt doorgebroken en gelukkig stijgen de temperaturen en zien wij het nieuwe leven in de weilanden rond Dalen. In deze Burgemees-
terspost staat een kort verslag van het voetbaltoernooi voor de leerlingen van groep 8. Tevens wordt er teruggekeken op de geslaagde Konings-
spelen en worden de ouders van de leerlingen van de groepen 7 en 8 gevraagd om met hun kinderen de veiligheidsmonitor in te vullen. Deze 
jaarlijkse monitor voor medewerkers van onze school, de directie en de leerlingen en de ouders van groep 7 en 8 wordt afgenomen door een 
onafhankelijk instituut in opdracht van het ministerie van OCW en geeft ons info over o.a. het welzijn van medewerkers en leerlingen. 
 
Uw geregistreerde klas(sen) voor ouderdeelname: Vanaf 1 maart 2022 is met onderstaande inlogcode(s) de Veiligheidsmonitorvragenlijst 
voor ouders van leerlingen in te vullen via deze link: www.veiligheidsmonitorpovo.nl/ouderspo. 

  
Hopelijk wilt u deelnemen aan deze veiligheidsmonitor. Namens Karin Schnoing. 

Uw geregistreerde klas(sen) voor ouderdeelname: 
Vanaf 1 maart 2022 is met onderstaande inlogcode(s) de Veiligheidsmonitorvragenlijst voor ouders van leerlingen in te vullen via 
deze link: www.veiligheidsmonitorpovo.nl/ouderspo. 

Klas: Wachtwoord: 

groep 8a 736tx 

groep 8b p5zkc 

groep 7 jht5m 

 Het Coevordens 
Knikkertoernooi 

 Beslisboom verzuim 

Beste ouder en verzorgers, 
 
In het voorgaande schooljaar heeft u kunnen deelnemen aan tevredenheidpeiling. Nu 
blijkt dat u hiervan niet de terugkoppeling heeft ontvangen. Graag deel ik de tevreden-
heidspeiling van de ouders en de leerlingen met u. Excuses voor het te late versprei-
den van de resultaten van deze enquête. De resultaten van deze tevredenheidspeilin-
gen zijn de input voor de schoolontwikkeling van onze school. U wordt hier t.z.t. nader 
over geïnformeerd. 
 

Einde schoolfruit 
Na 20 weken het EU-Schoolfruit-en groenteprogramma te hebben gevolgd is hier nu 
een einde aan gekomen. Vorige week hebben we de laatste levering ontvangen. De 
leerlingen hebben 3 keer per week een stuk groente of fruit gepresenteerd gekregen. 
Het was vooral een kennismaking met (soms minder bekende) groente- en fruitsoorten 
en het promoten van gezonde voeding. In de komende weken besluiten we als team 
met elkaar of (en hoe) het schoolfruitprogramma een vervolg krijgt. Uiteraard houden 
we u hiervan op de hoogte. 
  

Opgave HVO/GVO 
Een tijdje geleden heeft u van ons informatie ontvangen over ons aanbod voor volgend 
schooljaar m.b.t. HVO en GVO. Er zijn nog niet veel aanmeldingen bij ons binnengeko-
men, wellicht is het aan uw aandacht ontsnapt.  
Wilt u zo spoedig mogelijk uw keuze doorgeven?  U kunt uw keuze schriftelijk of via 
email aan de groepsleerkrachten doorgeven. 
 

Renovatie 
Vorige week zijn er drie groepen verhuisd, namelijk groep 1/2A, 1/2B en groep 7. De 
renovatie van de twee kleuterlokalen is begonnen, de houten zolders verdwijnen uit 
het lokaal. Verder zal in beide lokalen een nieuw ventilatiesysteem worden geplaatst, 
krijgen ze een nieuw plafond en nieuwe vloer en worden er andere aanpassingen ge-
daan om aan te sluiten bij het hedendaagse onderwijs.  

 02-05 t/m 6-5 
mei Meivakantie 

 4 mei Dodenher-
denking 

 5 Bevrijdingsdag 

 

 

Maandkalender Bijlagen 

Groep 4 – juf Marloes 
Juf Marloes van  der Weide is inmiddels 28 weken 
zwanger en stopt met het lesgeven in groep 4 om 
vervolgens vervangende werkzaamheden te gaan 
doen. Juf Diana en juf Ciska nemen haar lesge-
vende taken over. 

 
Groep 6 – Juf José 

Na de meivakantie komt juf José weer terug op 
school. We bedanken juf Ciska en juf Lobke voor 
het overnemen van José haar lesgevende taken. 
Juf Ciska verhuist naar groep 4, juf Lobke blijft in 
groep 6. 
 

Schoolverzuim 
Leerlingen zijn leerplichtig vanaf het moment dat 
ze 5 jaar zijn geworden. Het kan soms gebeuren 
dat een leerling niet naar school kan gaan, bij-
voorbeeld als het kind ziek is. Dat wordt doorge-
ven aan school en wij registreren dat in Parnas-
Sys, ons administratiesysteem. De leerplichtamb-
tenaar van gemeente Coevorden geeft advies aan 
school over wel of geen verzuim/verlof onze leer-
lingen. In de bijlage vindt u “de beslisboom”, een 
handig stroomschema waarin u geïnformeerd 
wordt over welke soorten van verzuim we hante-
ren, gekoppeld aan eventuele vervolgacties door 
school en/of leerplicht.  

Nieuws uit de groep 
Schoolvoetbal voorronden 2022 

Woensdag 20 april werden er bij de sporthal voorronden van het Schoolvoet-
bal gehouden. Daar deden we natuurlijk ook aan mee.  Drie teams deden 
mee voor onze school : twee jongensteams en één meisjesteam. Er deden 19 
teams mee bij de voorrondes in Dalen. In totaal 4 meisjesteams en 15 jon-
gensteams. Bwb A heeft alles gewonnen en één gelijk gespeeld. Bwb B heeft 
twee gewonnen, één gelijk gespeeld en één verloren. De meiden hadden alles 
gelijk gespeeld. BWB A ging door naar de halve finale. Die moesten ze spelen 
tegen De Zwarm. Die wedstrijd was spannend maar werd toch gewonnen 
door BWB A met 1-0. Ze gingen door naar de finale waar ze tegen De Woert 
moesten spelen. Ze hebben die wedstrijd gewonnen en iedereen ging uit z’n 
dak! BWB A moet op 18 mei in Coevorden strijden om verder te komen. 
Willem en Carice, groep 8b 
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