
 

Dinsdag 6 februari 2018 

website: www.obsduizendpoot.nl 

e-mail: directie@obsduizendpoot.nl 
 

 

carnaval  
 
Nog een paar nachten slapen en dan is het zover. Komende 
vrijdagochtend gaan we feesten! De school is al prachtig versierd en 
onze eigen prins Renzo, nar Thijs en Raad van Elf zijn er helemaal 
klaar voor. 
We openen de feestochtend met de sleuteloverdracht op het 
schoolplein. De kinderen mogen dus hun jassen aanhouden als ze op 
school komen. 
Elke klas houdt een modeshow om de grappigste of mooist verklede leerling te kiezen. Dus doe 
allemaal je best om er zo mooi en leuk mogelijk uit te zien! Uiteindelijk kiest de Raad van Elf de top 
drie van de Duizendpoot! 
In de loop van de ochtend komen Prins Minus XIV en de Raad van Elf bij ons op bezoek wat de 
carnavalsviering een extra feestelijk tintje zal geven. 
 
De hulpouders verzamelen om 9 uur in het handvaardigheidlokaal op WD1 voor uitleg. Uiteraard zijn 
de hulpouders ook verkleed.  
De kinderen hoeven deze ochtend geen eten en drinken mee te nemen. Voor limonade en wat 
lekkers wordt gezorgd.  
 
We vinden carnaval echt een feest van “samen plezier maken”. Daar horen geen 
speelgoedgeweertjes en andere “oorlog-gerelateerde” attributen bij. Deze graag thuis laten. Ook 
geen serpentines en confetti meenemen! 
 
We gaan er samen een superleuk feest van maken! 
 
Alaaf!!!! 
 

 

 

pleegouders gezocht, informatieavond dinsdag 6 maart 
 
Ben jij de pleegouder die Fienke en Deniz zoeken? 
Wist je dat er meer dan 22.000 pleegkinderen zijn in Nederland? Ook in onze gemeente zijn er 
kinderen en jongeren die bij pleegouders wonen, omdat hun ouders voor korte of lange tijd niet voor 
hen kunnen zorgen. Af en toe een weekend of vakantie of zeven dagen in de 
week. Dat hangt af van wat het beste is voor het kind. Door het schoolhek beschikbaar te stellen 
helpt onze school bij het werven van nieuwe pleegouders. 
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Maak het positieve verschil in het leven van een kind... 
Juzt is dringend op zoek naar nieuwe pleegouders die willen zorgen dat kinderen niet alleen tijdens 
de schooluren, maar ook voor en na school een warme plek hebben waar ze zich goed voelen. 
Pleegouders zijn geen superhelden, maar juist hele gewone mensen. De belangrijkste voorwaarden 
zijn dat je minimaal 21 jaar bent en een pleegkind een stabiele en veilige leefsituatie kan bieden. 
Er wachten nog steeds veel kinderen van 0 tot 18 jaar, op een veilige en stabiele plek. Nieuwe 
pleegouders zijn harder dan ooit nodig. 

Informatieavond over pleegzorg 
Juzt geeft op dinsdag 6 maart van 20.00 tot 22.00 uur een informatieavond over pleegzorg in 
Praktijkschool De Zwaaikom, Nassaustraat 10 te Oosterhout.  

Heb je vragen of wil je graag meer weten over hoe je pleegouder kan worden, dan ben je van harte 
welkom op de informatieavond. Graag aanmelden via https://www.juzt.nl/actueel/agenda/  

Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door gemeente Oosterhout. 

 

 

 

nieuws van Moove / Miniclub 
              
Bij de miniclub proberen we allerlei leuke sporten uit met kinderen van 
groep 1,2 en 3! De komende tijd staan de volgende activiteiten op het 
programma: 
 
Mini-instuif Carnaval 
 
Op de woensdagen voor iedere vakantie is er een gratis instuif voor de mini's in Sporthal Arkendonk. 
Hier hoef je je niet voor in te schrijven en mag je gratis aan meedoen. Lekker 
spelen met je vriendjes en vriendinnetjes! 
Dit keer mag je (als je wilt) in carnavalskleren komen. Wel met gymschoenen of 
op blote voeten. 
 
Datum    Tijd    Plaats 
7-2-2018  14:00 uur-15:00 uur  Sporthal Arkendonk  
 
Minicircus 
Bij het minicircus gaan we doen als echte acrobaten, draaien met Chinese bordjes, jongleren met 
doekjes en nog veel meer. 
De laatste les mogen de ouders komen kijken naar wat jullie allemaal geleerd hebben. 
 
Datum    Tijd    Plaats 
21-2-2018  14:00 uur-15:00 uur  Sporthal Arkendonk 
28-2-2018  14:00 uur-15:00 uur  Sporthal Arkendonk 
7-3-2018  14:00 uur-15:00 uur  Sporthal Arkendonk 
 
U kunt uw zoon/dochter aanmelden voor de miniclub op 
www.sjorssportief.nl 
 
Juf Nicole ( voor vragen mail: nicole@mooveoosterhout.nl) 
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informatie over buitenspeeldag 13 juni 2018   
 
Het is nu nog tijd voor handschoenen en een muts, maar we 
gaan weer richting voorjaar en dus ook richting buitenspeeldag. 
Dit jaar op woensdagmiddag 13 juni. De gemeente faciliteert 
weer en verleent een vergunning plus subsidie. Iedereen kan het 
initiatief nemen om in de wijk de buitenspeeldag te organiseren.  
  
Uiterlijk 15 maart aanvraag binnen 
Inleverdatum is naar voren gehaald, zodat jullie eerder je 
vergunning hebben en subsidie. Dit betekend wel dat we van 
jullie de aanvragen uiterlijk 15 maart binnen moeten hebben. 

Plattegronden 
Er is een situatie tekening nodig voor de vergunning. Ben je niet 
in het bezit van google maps oid, kunnen jullie er eentje 
aanvragen bij Bibi Schuurs per mail: (b.schuurs@oosterhout.nl) 

Vrijwilligers 
Neem ook eens contact op met Debby Fransen (Oosterhout voor 
Elkaar) voor het vinden van 
vrijwilligers: Debby.fransen@surpluswelzijn.nl 
  
Digitaal 
Er kan dit jaar ook digitaal aangevraagd worden. Let op dat je dan Digi-D of e-herkenning nodig hebt. 
Wie dat wil kan contact opnemen met Bibi Schuurs, projectleider Jong, gemeente Oosterhout. 

 

Bij meneer Patrick kunt u meer informatie en een aanvraagformulier krijgen als u de buitenspeeldag 

in uw wijk wilt organiseren. 

 

 

korte berichten 
 Juf Anja (unit 3 blauw) is gelukkig weer opgeknapt en staat vanaf morgen (woensdag 7 

februari) weer voor de klas. 

 Vrijdag om 12.15 uur begint de Carnavalsvakantie. We wensen iedereen veel plezier met 

Carnaval en een heel fijne vakantie.  

 Op maandag 19 februari is er een studiedag voor het team, waardoor de kinderen nog een 

extra dagje vrij zijn. De voorschool is die dag wel gewoon open.  
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