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Dalen 25 november 2022 

Beste ouders 

 Informatie Sinterklaasfeest 

 Speeltuinen Dalen kerstbomen 

 Coevorden Culturele gemeente 2021-2022                  

 

 Sinterklaas 5 december 12.30 uur leerlingen vrij 

 7 december 20.00 - 22.00 uur OR-
vergadering 

 

 

Maandkalender Bijlagen 

Informatie vanuit de school 

Ouderavond Kanjer werkwijze 
De ouderavond over de Kanjerwerkwijze op dinsdag 22 no-
vember was inspirerend voor ons als ouders en medewerkers. 
Op deze ouderavond gaf Georgette Oudheusden 
(Kanjertrainer) op een inspirerende wijze inzicht in de Kanjer-
werkwijze, de verschillende begrippen en de gekleurde pet-
ten,. Deze petten staan namelijk symbool voor gedrag van 
kinderen en volwassenen, zodat ouders hun kinderen ook 
begrijpen als zij met Kanjerbegrippen thuiskomen. Het is de 
bedoeling dat deze ouderavonden jaarlijks wordt herhaald. 
 

Toestemmingsformulier. 
In de komende week ontvangen ouders weer een toestem-
mingsformulier voor het wel of niet gebruik van beeld- en 
filmmateriaal van hun kinderen. Gezien de AVG zijn wij ver-
plicht om dit jaarlijks aan de ouders/ verzorgers schriftelijk te 
vragen. Wilt u de brief getekend meegeven aan uw kind
(eren) voor 6-12-2022? 

 
Juf Jolijn Goudbeek 

Juf Jolijn start op 6 december als groepsleerkracht op de maandag, dinsdag en eens in de twee weken op de woensdag in groep 4b. Wij willen haar 
graag verwelkomen binnen onze school en hopen, dat zij veel werkplezier ervaart met de leerlingen en de collega ’s. Indien u als ouder nader kennis 
wilt maken met juf Jolijn, bent u van harte uitgenodigd op dinsdag 6 december vanaf 14.15 uur tot 14.45 uur.  Zij volgt juf Karin op en eens in de 2 
weken juf Jenneke op die tijdelijk de vervanging hebben gedaan. Graag wil ik juf Karin en juf Jenneke bedanken voor hun extra inzet. Vanaf 6 decem-
ber werkt juf Jolijn op de maandag, dinsdag en eens in de twee weken op de woensdag en juf Jenneke eens in de twee weken op de woensdag, de 
donderdag en de vrijdag. 
 
Namens het team, Wim de Vries 

Beste ouders, verzorgers, leerlingen en belangstellenden 
  
De nieuwe editie van onze nieuwsbrief is weer voor jullie beschikbaar met interessante informatie. Deze nieuwsbrief gaat over: 
 

 De ouderavond kanjerwerkwijze; 

 Het nieuwe toestemmingsformulier van het gebruik van beeldmateriaal; 

 De culturele activiteiten van de gemeente Coevorden; 

 De entree van juf Jolijn Goudbeek op 6 december a.s. en de mogelijkheid voor de ouders om haar 
te ontmoeten. De afronding van de lesgevende taak van juf Karin Schnoing aan groep 4b op de 
maandag en dinsdag. 

 
Graag wensen wij jullie veel leesplezier toe. 
  
Namens het team, 
 
Karin Schnoing, locatie coördinator 
Wim de Vries, directeur a.i. Scholengroep Dalen. 

Nieuws van de BSO 
Het thema ‘reis naar de ruimte’ is bij de BSO afgelopen. Vorige week zijn we gestart met ons nieuwe thema 
‘Feest’. En wat is dit een feestje bij de BSO! We trappen direct goed af met het bakken van pepernoten, dit 
smaakt naar meer. We zijn druk om het lokaal samen gezellig aan te kleden, door vlaggetjes te kleuren en 
pakjes zelf in te pakken. Deze weken kunnen de kinderen allerlei spelletjes en activiteiten doen die met Sin-
terklaas te maken hebben. De opvolgende weken zullen in het teken staan van Kerst en Oud & Nieuw. Het 
kinderdagverblijf en peuteropvang BWB werken de komende weken ook aan thema’s als Sinterklaas en Kerst.  
PS. Wilt u de nodige opvang voor de kerstvakantie alvast aanvragen?  

Dan kunnen wij hier in onze personeels- en activiteitenplanning rekening mee houden! 
 
Hartelijke groet, Dion Veurink 
 
Clustermanager Dalen en Dalerveen Werkdagen: maandag t/m donderdag email: dion@kinderwereld.info  
Kijk voor contactgegevens op onze website www.kinderwereld.info/vestigingen 

http://www.bwbschool.nl
mailto:dion@kinderwereld.info
http://www.kinderwereld.info/vestigingen
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Kerstviering 2022 
 

Op donderdag 22 december van 18.00 - 19.30 uur vieren we 
Kerstfeest op school. Dit jaar willen we graag weer het kerst-
buffet organiseren. Nadere informatie over de invulling van de 
Kerstviering volgt ná 5 december.  
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