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Dalen 17 maart 2023 

Beste ouders, verzorgers, leerlingen en belangstellenden 

 Floralia 31 maart BWB school 

 Nieuwsbrief Speeltuinen Dalen 

 Inspraakmoment Pumptrack Dalen/Ruilbeurs Kinder-

kleding 25 maart 

 Bieb Dalen - Nieuwe boekenwurm Matilda 

 St. Volksvermaken en Oranjecomité Dalen – diversen 

 22 maart OR vergadering 20.00 - 22.00 uur  

 27 maart verkeersexamen gr. 7/8 

 31 maart Floralia! 

 31 maart Nieuwsbrief 

 

Maandkalender Bijlagen 

Hierbij ontvangt u weer een nieuwsbrief om u op de hoogte te brengen van een aantal zaken en ontwikkelingen op school. 
  

Studiedag 6 maart 
Maandag 6 maart hebben we als team een studiedag met elkaar gehad. Ik ben gestart met de vraag aan het team waar we als 
school met elkaar in schitteren. Wat als het ware onze parels zijn. Eén van de dingen die daarbij genoemd is, is ons mooie groe-
ne DoePlein. Met nu zelfs weer een splinternieuwe pingpongtafel. Als directeur geniet ik ervan dat ik ook geregeld zie dat het 
plein gebruikt wordt als verlengd klaslokaal en kinderen buiten aan het bewegend leren zijn. Kinderen die bijvoorbeeld enthou-
siast met een spellingsopdracht op het plein bezig zijn. Hierbij dan ook even een extra bedankje aan iedereen die ervoor zorgt 
dat het DoePlein zich nog steeds verder uitbreidt en zorgdraagt voor het onderhoud daarvan. De studiedag heeft voor de team-
leden van de groepen 3 t/m 8 ook in het teken gestaan van het rekenonderwijs. We hebben een verdiepende training gehad in 
het werken met de rekenmethode en met elkaar gesproken over een aantal rekenonderwerpen. Een mooie stap in het dooront-

wikkelen van ons rekenonderwijs. De leerkrachten van groep 1 en 2 zijn met elkaar aan de slag gegaan met het maken van afspraken en het 
versterken van het onderwijs in de kleutergroepen. We kijken op een positieve dag terug met elkaar! 
  

Tevredenheidsonderzoeken 
Deze week heeft u een uitnodiging ontvangen voor het tevredenheidsonderzoek. We zouden het fijn vinden als zoveel mogelijk van u het onder-
zoek invullen. 

Studiedag 22 mei 
Op woensdag 10 mei stond er een studiedag gepland. Deze komt te vervallen. In plaats daarvan vindt er een studiedag plaats op maandag 22 
mei. Als school zijn we gestart met een EDI training. Deze training is gericht op het versterken van de instructie en de w ijze w aar-
op we de kinderen nog meer bij de lessen kunnen betrekken. De trainers die deze training geven, zijn alleen op maandag 22 mei beschikbaar. 
Daarom hopen we op uw begrip dat de studiedag verplaatst wordt.  
Met vriendelijke groet, Gaby Boonstra Directeur Scholengroep Dalen Tel. 06 41 21 92 14 

Informatie vanuit de school 
Studiedag 11 april 

Voor de studiedag 
op 11 april staat 
de opvang aan-
vraag baar in 
Konnec
(ouderapp). Mocht 
u hier gebruik van 

willen maken, wilt u dit dan uiterlijk 5 
april aanvragen? Daarna zullen wij onze 
personeels- en activiteitenplanning ma-
ken.  

Peuteropvang BWB is op dinsdagoch-
tend 11 april ook gesloten. De peu-
teropvang, voorheen bekend als 
‘peuterspeelzaal’, neemt de vrije weken 
en dagen van school over. Voor ouders 
die, die ochtend opvang nodig zijn is er 
plek op het kinderdagverblijf in Dalen. 

Voor meer informatie over buitenschool-
se-, kinder- en peuteropvang in Dalen 
kunt u contact opnemen met Dion Veu-
rink, clustermanager Kinderwereld 
(dion@kinderwerel.info / 06-15555641 
 
Hartelijke groet, Dion Veurink 
Clustermanager Dalen en Dalerveen 
Werkdagen: maandag t/m donderdag 
  
06-15555641 dion@kinderwereld.info  
Kijk voor contactgegevens op onze web-
site www.kinderwereld.info/vestigingen 

Paaslunch op donderdag 6 april 2023 
Dit jaar organiseren we op de BWB een Paaslunch.  
Voor het eerst doen we het op “Amerikaanse” wijze. 
Dit houdt in dat kinderen zelf één product kunnen kiezen om mee te 
nemen van huis. Bijvoorbeeld één fijn volkoren brood, suikerbrood,  
halfvolle melk, smeerkaas, chocolade eitjes en zo meer …….  
Deze manier van organisatie brengt betrokkenheid, bewustwording  
(samen zorgen voor het ontbijt, wat is er allemaal nodig, etc.) en  
gezelligheid met zich mee.   
Wilt u ervoor zorgen dat de kinderen op donderdag 6 april meenemen: 
 een bord, beker en bestek (voorzien van naam) 

 het gekozen product 

Floralia 31 maart!  
Op vrijdag 31 maart vindt de jaarlijkse Floralia weer plaats in school. Dit is een jarenlange traditie 
op de B.W.B school, georganiseerd door personeel en Ouderraad. Nu Corona en de verbouwing 
van onze school achter de rug is, vieren we het weer als vanouds. Het woord Floralia is afgeleid 
van het woord Flora. Flora was de Romeinse godin van de lente en de bloemen. Tevens verwijst 
het woord flora in de ruimste zin van het woord naar plantengroei.  Daarom gaan de kinderen, in 
de week van de Floralia, in de klas bezig met het maken van bv. een bloembakje of een andere 
activiteit waarbij natuurlijke materialen worden gebruikt. U ontvangt hierover meer info van de 
groepsleerkracht. De Floralia zelf vindt plaats op vrijdagavond van 18.30 uur – 20. 30 uur. Hierbij 
vindt er in de school een soort fancy-fair plaats waarbij de kinderen allerlei activiteiten en spelle-
tjes kunnen doen. Dit is geschikt voor alle leeftijden. Sommige kinderactiviteiten kosten €0,50 of 
€1,- Wilt u uw kind hiervoor gepast muntgeld meegeven? Ook zullen er loten worden verkocht en 
draait “Het rad van Fortuin” waarbij leuke prijzen gewonnen kunnen worden.  In de hal is een café 
ingericht waar koffie en thee en frisdrank kan worden gekocht. Het kindercafé is in het speello-
kaal. Ranja voor de kinderen is gratis. Al met al is een gezellige avond, waarbij u natuurlijk be-
paalt hoelang u blijft. De opbrengst van deze avond gaat naar de Ouderraad van onze school. Zij 
besteden dit geld aan onze leerlingen. Denk hierbij aan de doppers en kinderboeken die de kin-
deren afgelopen jaar hebben ontvangen. Ook is er door de OR meebetaald aan het nieuwe speel-
toestel dat binnenkort op het schoolplein wordt geplaatst. Wij hopen van harte dat u samen met 
uw kind, opa en oma, of buurtgenoten de Floralia komt bezoeken. Ook oud-leerlingen zijn van 
harte welkom! Graag tot 31 maart! 
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