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Beste ouder(s)/verzorger(s) 
 

 
Teamdag 
Vandaag was een dag die in het teken stond van het team. Een studiedag 
waarin we veel hebben geleerd, bewogen en gesproken o.l.v. EC Stenekes. De 
woorden contact en verbinding stonden vandaag centraal. Iedere leerkracht 
met zijn eigen ontwikkeldoel om nog beter te kunnen inspelen op de behoeftes 
van de groep en dus de kinderen. En natuurlijk loopt dat niet altijd perfect. We 
zijn als mensen lerend en dat gaat een heel leven lang met vallen en opstaan. 
Dat doen we samen en we zijn samen op pad met uw kind en u als ouders. Wij 
hechten daarom ook veel waarde aan de gespreken met u.  
  
Corona Draaiboek 
Van scholen/schoolbestuurders wordt verwacht dat zij een corona draaiboek 
hebben uitgewerkt en dat deze voor 1 oktober 2022 voorgelegd is aan de 
medezeggenschapsraad (MR). Het draaiboek voor onze school ligt klaar en is 
door de MR goedgekeurd. We hopen natuurlijk van harte dat alles zo blijft 
zoals het nu is maar goed dat hebben wij als school helaas niet zelf in de hand. 
We hopen dat u erop vertrouwt dat wij altijd proberen het op een leefbare 
manier proberen op te lossen maar dat wij ons ook aan bepaalde regels 
moeten houden. Mocht u het draaiboek willen lezen dan kan u het bij 
ondergetekende opvragen. 
 
Maakgroep 
Dit jaar zijn we ook weer begonnen met de maakgroepen. De ene week komt 
een aantal kinderen uit de groepen 8 op dinsdagmorgen en de andere week 
een aantal kinderen uit de groepen 6 en 7. Dinsdagmiddag is het de beurt aan 
een aantal kinderen uit de groepen 4 en de andere week een aantal kinderen 
uit de groepen 5. We zijn alweer volop aan 
het maken geweest! De kinderen uit de 
hogere groepen hebben zelf een kar 
gemaakt. De opdracht was om een kar te 
maken die echt kan rijden en die geschikt is 
voor peuters. De kinderen moeten dan eerst 
nadenken hoe de kar eruit komt te zien, hoe 
maak je de wielen er zo op dat ze kunnen 
rijden, waar moet hij verder aan voldoen 
(veiligheid). De kinderen uit de groepen 4 en 
5 zijn onder andere aan de slag geweest met 
tangram puzzels en boren/knutselen met kastanjes.  
Dankzij een sponsor hebben we weer een mooie partij hout gekregen. Mocht 
u thuis nog hout/gereedschap/spijkers/ander klusmateriaal hebben waar u nog 
een goede bestemming voor zoekt, dan houden wij ons aanbevolen! 
 

 

 

 

Directeur: 
Dieuwertje van 

Dalfsen 
 

06 3861 7002 
0515 57 24 18 

 
dieuwertje.vandalfsen

@bms-onderwijs.nl  
 

 

 

Contactpersoon: 
Nynke van der Wal 

Nynke.vanderwal1@
bms-onderwijs.nl 

 
Telefoonnummers 

 
‘kleine’ BSO en PSZ: 

06 3022 3453 
 

‘Grote’ BSO: 
0515 57 58 62 
06 1334 0296 

 
KDV: 

06 1350 0468 
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Herinnering: gezocht, oude apparaten: Wecycle actie  
Dit jaar doet onze school mee aan de Wecycle inzamelactie van elektrische apparaten! Bij de 
hoofdingang van school staan 2 grote dozen. Als u kleine, elektrische apparaten thuis heeft die u niet 
meer gebruikt en/of die kapot zijn, dan kunt u deze inleveren op school. In deze doos passen kleine 
elektrische apparaten en (tuin)gereedschappen met een stekker of batterij, die in een 
boodschappentas passen. Als we genoeg apparaten verzamelen dan krijgt onze school een leuke 
beloning van Wecycle en dankzij deze actie worden de oude apparaten op een duurzame manier 
verwerkt! Lever uw oude apparaten dus massaal bij ons in! 
 
De agenda: 
# week 42 17 – 21 oktober Herfstvakantie 
# Vrijdag 11 november Sint Maartenfeest 
# Vrijdag  2 december Sinterklaasfeest 
# Vrijdag 23 december  Start Kerstvakantie 

 
 
Met vriendelijke groet,    
Dieuwertje van Dalfsen 


