
Kamp 

We troffen dit jaar prachtig herfstweer. De kinderen hebben volop genoten van het hutten bouwen, 

de spelletjes, het spannende avondspel, het lekkere eten en het gezellig samenzijn. Vooral dat laatste 

is waarom kamp zo waardevol is. De groepen 3, 5 en 7 zijn allemaal opnieuw samengesteld en door 

het kamp hebben de kinderen elkaar beter leren kennen. De Activiteitencommissie heeft als vanouds 

gezorgd voor een fantastisch heksenkamp met heerlijke gerechten. Alle ouders die hebben geholpen 

met het kamp ontzettend bedankt. Zo’n activiteit is alleen maar mogelijk met zoveel ouderhulp. 

 

Leerlingen Adviesraad 

De nieuwe LAR heeft haar eerste bijeenkomst in de Domiduif (huisje in het park) gehad. De kinderen 

hebben zich voorgesteld aan de hand van het kwaliteitenspel. Daarna hebben we het gehad over de 

onderwerpen die dit jaar spelen. We zijn tot de volgende selectie gekomen:  

Kinderen van 5: floor- en voetbalcompetitie opzetten in overleg met juffen groepen 5 

Kinderen van 6: Wijkraad en speeltoestel schoolplein (Lex neemt initiatief) 

Kinderen van 7: iets leuks na Cito’s/feest (in overleg met juffen/meesters) 

Kinderen van 8: Speeltoestel Cereol/handbal in gymzaal 

Ook hebben we de klassen verdeeld die geen LAR-afvaardiging hebben (groepen 1 t/m 4). Deze 

groepen kunnen doorgeven aan de LAR-kinderen wat zij belangrijke onderwerpen vinden. 

De volgende vergadering is dinsdag 29 november. 

 

Kinderboekenweek 

De KBW stond in het teken van opa’s en oma’s. Dat was te merken! In tal van klassen zijn opa’s en 

oma’s geweest om voor te lezen uit hun boek van vroeger. In de bovenbouw is de week afgesloten 

met een Boekenbal. De winnaar van de voorleeswedstrijd is Marieke Komen uit groep 8A. Zij mag 

door naar provinciale voorleeswedstrijd. 

 

Promofilm Dominicus 

Er is een nieuwe filmpje gemaakt over de St. Dominicusschool voor de website Klik hier.  U kunt het 

filmpje ook op onze website vinden. Het filmpje is bedoeld om ouders die de school nog niet kennen 

een indruk te geven. Wij hebben geprobeerd de belangrijkste onderwerpen van onze school erin op 

te nemen: Engels, Mindfulness, Kanjertraining (sociaal emotionele methode), rekencircuit en 

boekenbeurt. Ons nieuwe schoollied speelt ook een belangrijke rol in de film. Het filmpje duurt 

tweeëneenhalve minuut. 

 

 

 

https://youtu.be/plnOmmwYCDo

