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informatie over de nieuwbouw 
De plannen voor de nieuwbouw beginnen vastere vormen aan te nemen. Hieronder ziet u 
het vooraanzicht van de school met de nieuwbouw. Zoals u kunt zien wordt er in de hoogte 
gebouwd. Er zullen twee keer drie lokalen aangebouwd worden, in twee bouwlagen.  
Er is op 18 april een bijeenkomst geweest waarop buurtbewoners, direct grenzend aan 

school, zijn uitgenodigd om de plannen te komen bekijken. De tekeningen hangen voor 
iedereen ter inzage in de hal van WD1. Er zijn nog steeds gesprekken met de gemeente 
gaande om definitieve afspraken te maken omtrent de bouwplannen. 

 

 
 

bedankt!!  
Namens de werkgroep sportdag willen wij iedereen bedanken die een bijdrage 
heeft geleverd aan wederom een geweldige Koningsspelen. Niet alleen 
vanwege het prachtige weer, maar zeker ook door jullie hulp hebben de 
leerkrachten en kinderen enorm genoten van deze dag. 
 
Hopelijk tot volgend schooljaar!! 
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avondvierdaagse gaat toch door!! 
 

yell, yell, yell, we redden het wel! geen afstand is voor ons 
te groot, want wij zijn van de 1000poot! 
  
Na het succes van de afgelopen jaren gaan we ook dit jaar weer proberen om met een grote 
groep 1000pootjes de avondvierdaagse mee te lopen! De avondvierdaagse vindt dit jaar 
plaats van dinsdag 5 juni t/m vrijdag 8 juni 2018. Wij hebben er al heel veel zin in en jullie 
hopelijk ook! Wij hopen op net zo veel deelnemers als vorig jaar en misschien nog wel meer! 
We willen als 1000poot-groep inschrijven voor de 5 kilometer en voor de 10 kilometer. Dit 
betekent dat je je op school inschrijft en gelijk betaalt en wij zorgen dan voor de startkaart. 
Eén kaart dus, zodat jullie niet allemaal apart hoeven te stempelen. Er komt een aparte kaart 
voor de 5 en voor de 10 km. Het is wel de bedoeling dat de kinderen door de ouders zelf 
begeleid worden. 
We verzamelen steeds met alle 1000pootjes gezamenlijk bij de 1000pootvlag en vertrekken 
als één grote groep. 

  
Maar nu komt het belangrijkste: Hoe moet je inschrijven? 
Natuurlijk ben je nu al enthousiast geworden en wil je je inschrijven! Dat kan 

vanaf vandaag 8 mei. 
Hoe moet je je inschrijven: 
Er staan twee brievenbussen op school. Eén bij WD1 (naast het kantoor van meneer Patrick) 
en één bij WD3 (op het podium). Hierin kun je een envelop doen met daarin het gepaste 
geld. Op de envelop schrijf je de volgende gegevens: 
  
1. je voornaam en achternaam 
2. in welke groep je zit 
3. hoeveel kilometer je wilt lopen 

4. of je met of zonder medaille wilt lopen 
5. en voor de hoeveelste keer je mee loopt (alleen bij medaille) 
  
De kosten zijn € 4,00 als je voor een medaille loopt en € 3,00 als je niet voor een medaille 
loopt.    
De inschrijvingen moeten uiterlijk woensdag 23 mei in de brievenbus zitten. 
Besluit je daarna nog mee te doen, dan moet je zelf je inschrijving regelen. Dit kan dit jaar bij 
het VVV in Oosterhout. 
  
De wandelroutes kunt u vinden op www.avondvierdaagseoosterhout.nl dus zorg dat je de 
route uitprint van deze website. Elke avond verzamelen we om 18.00 uur, behalve de laatste 
avond dan verzamelen we pas om 18.30 uur. (de 10 km start wel om 18.00 uur) 
De eerste avond wordt er gestart bij sportpark de Contreie, Weststadweg 1,  de 2e avond bij 

het MEK, de 3e avond bij de Twins en de laatste avond op het Basiliekplein bij de kerk op de 
Markt. 
Ook nu is ons spandoek weer het verzamelpunt. 
  
Shirtjes: 
Om heel Oosterhout te laten weten dat wij duizendpootjes meelopen hebben we onze 
1000pootyell, maar ook onze 1000pootshirtjes die we weer gaan dragen! Maandag 4 
juni krijgen de kinderen die zich hebben ingeschreven een 1000pootshirtje via de eigen 
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leerkracht. Deze doen we natuurlijk allemaal aan tijdens het lopen, zodat we als 1000pootjes 
herkenbaar zijn! Op maandag 11 juni kun je, bij je leraar of lerares, je shirt weer inleveren. 
  
Schrijf je in! En heb je nog vragen, laat het ons horen! Groetjes van, Willie-Anne, Danielle en 

Beate 
 

expositie Ruud van Dijck  
Heeft u ook zo genoten van de prachtige Rembrandt op het podium van WD1? 
Wilt u meer werk zien van Ruud van Dijck, dan kunnen we deze expositie 
aanbevelen: op 27 mei van 13.30 tot 17.00 uur worden schilderijen geëxposeerd 
in Atelier Zandheuvel 2A. 
 

korte berichten 
 Juf Jenny (unit 2 groen) is deze week afwezig en wordt vervangen door juf Anja Roks. 

 Meneer Kees (unit 3 groen) wordt deze week maandag en dinsdag vervangen door 
meneer Bas Rommens). 

 Komende donderdag (Hemelvaartsdag) en vrijdag hebben we vrij en is de school 

gesloten. 

 Komende maandag gaan de groepen 8 op kamp. We wensen hen alvast heel veel 
plezier! 


