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verkiezing conciërge van het jaar  
BN de Stem organiseert ook dit jaar weer de verkiezing van de leraar en de 
conciërge van het jaar. We zijn op de Duizendpoot heel blij met meneer Jurgen als 
conciërge. Hij staat altijd voor iedereen klaar en werkt hard om het op de 

Duizendpoot fijn te maken voor alle kinderen en leerkrachten. Daarom willen we 
iedereen oproepen om via de onderstaande link op meneer Jurgen als beste conciërge te 
stemmen. 

U kunt stemmen tot morgen, donderdag 24 mei 12.00 uur.  
https://www.bndestem.nl/etten-leur/leraar-van-het-jaar-stem-nu-op-jouw-favoriete-leraar-
of-concieneuml-
rge~a4a99291/?utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=socialsharing
_web 
 

leerlingenraad   
Op donderdag 24 mei weer een leerlingenraad is om 15.30 uur in de 
teamkamer. Deze zou eerst zijn op 31 mei, maar dan hebben we een 

studiedag en zijn de kinderen vrij. 
 

meneer Kees 
Meneer Kees is de afgelopen tijd regelmatig op school geweest voor allerlei activiteiten. Dat 
was echter niet echt goed voor het herstel van zijn knie. Op advies van de ARBO-arts blijft 
meneer Kees tot de zomervakantie thuis om zijn geopereerde knie echt goed te laten 
herstellen. Gelukkig hebben we de vervanging van meneer Kees op een structurele manier 
kunnen regelen. Op maandag en dinsdag staat meneer Bas Rommens voor de groep en op 
donderdag en vrijdag meneer Erwin van Boven. Een enkele keer zal juf Anneleen Mulder 
voor de groep staan. 
 

vacature lid Medezeggenschapsraad   
Omdat Jacques Vonk volgend schooljaar gaat stoppen als lid van de 
medezeggenschapsraad, komt er een vacature vrij in de MR. 
Bent u iemand die het leuk vindt om over beleidsmatige zaken van De 
Duizendpoot mee te praten?  
Bent u iemand die met een frisse blik kan kijken en creatief mee kan denken? 
Kunt u op een constructief, kritische manier meepraten? 
Heeft u een brede belangstelling en voelt u affiniteit met onderwijs, dan kunt u de MR 
versterken.  
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Wanneer u zichzelf in één of meerdere van deze bovenstaande eigenschappen herkent, dan 
is deze vacature iets voor u! 
Mocht u meer informatie willen over wat de MR doet, hoe vaak ze overleggen, et cetera kijk 
dan op onze site www.obsduizendpoot.nl onder het kopje MR. Natuurlijk mag u ook altijd 

een ouderlid van de MR aanspreken wanneer u nog vragen heeft. 
Bent u geïnteresseerd? Mail dan uw motivatiebrief naar de MR, 
susanvandenluitgaarden@obsduizendpoot.nl voor 11 juni. 
Wanneer meerdere kandidaten zich aanmelden zal er een stemronde volgen voor alle 
ouders van de Duizendpoot.  
 

Unit 4 naar De Bussel  
Aanstaande vrijdag gaat unit 4 's middags naar de Bussel om naar een 
voorstelling te kijken.  
We verwachten alle kinderen van unit 4 vrijdag uiterlijk om half twee op de fiets 
op school. 
Om half twee vertrekken we naar de Bussel. 

 

Unit 4 geel en rood  
Aanstaande maandag volgen de kinderen van unit geel en rood een honkbalclinic 
bij Twins.  
Ook dan verwachten we de kinderen met de fiets op school.  
De gymles wordt dit keer dus in de buitenlucht gegeven. Houdt rekening met de 
juiste kleding en schoenen, deze kunnen de kinderen tussen de middag al 
aandoen. Indien nodig graag uw kind insmeren tegen de zon en een flesje water o.i.d. mee.  
 

herhaalde oproep Avondvierdaagse   
 
YELL, YELL, YELL, WE REDDEN HET WEL! GEEN AFSTAND IS VOOR ONS TE 

GROOT, WANT WIJ ZIJN VAN DE DUIZENDPOOT! 
 
Na het succes van de afgelopen jaren gaan we ook dit jaar weer met een 

grote groep 1000pootjes de avondvierdaagse 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! 
 
Als 1000poot schrijven we in voor de 5 kilometer en voor de 10 kilometer. Dit betekent dat 
je je op school inschrijft en gelijk betaalt. Wij zorgen dan voor de startkaart. 
 
De school loopt geen 3 km. Mocht je voor de 3 km mee willen doen, verzoeken wij je bij de 
VVV in te schrijven en daar een losse stempelkaart te kopen. 

 
Natuurlijk ben je enthousiast geworden en wil je je inschrijven! Dit doe je als volgt: 
 
Er staan twee brievenbussen op school. Eén bij WD1 (naast het kantoor van meneer Patrick) 
en één bij WD3 (hangt op het bord bij de keuken). 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 
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3. Hoeveel kilometer je wilt lopen 
4. Of je met of zonder medaille wilt lopen 
5. Voor de hoeveelste keer je meeloopt (alleen bij medaille) 

 

De kosten zijn € 5,00 voor als je met medaille loopt en € 4,00 als je zonder medaille loopt. 
 
De inschrijvingen moeten uiterlijk 23 mei in de brievenbus zitten. 
 
Besluit je daarna nog mee te doen, dan moet je zelf je inschrijving regelen. Dit kan 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 vertrekken we om 18.00 uur. De laatste avond 
vertrekt de 10 km om 18.00 uur en de 5 km om 18.30 uur. 
 
De vertrekpunt3en zijn: 

 Dinsdag 5 juni: Sportpark de Contreie, Weststadweg 1 

 Woensdag 6 juni: het MEK 

 Donderdag 7 juni: Sportpark Twins 

 Vrijdag 8 juni: Basiliekplein 

 
We verzamelen steeds met alle 1000pootjes gezamenlijk bij de 1000pootvlag en vertrekken 
als een grote groep. Tijdens het wandelen bent u als ouder verantwoordelijk voor de 
begeleiding van uw kind. 
 
Shirtjes: 
Om heel Oosterhout te laten weten dat wij 1000pootjes meelopen, hebben we onze 
1000pootyell, maar ook onze 1000pootshirtjes, die we weer gaan dragen! Deze doen we 
natuurlijk allemaal aan tijdens het lopen, zodat we als 1000pootjes herkenbaar zijn! 

 
Maandag 4 juni krijgen de kinderen die zich hebben ingeschreven van hun eigen leerkracht: 

1. Een brief waarin afspraken, vertrektijden en exacte verzamelpunten worden vermeld 
2. Een eigen stempelkaart met hierop de vertrekpunten 
3. Een 1000pootshirt. De shirtjes kan je maandag 11 juni (ongewassen!) weer inleveren 

bij je eigen leekracht 
 
Schrijf je nog in! En heb je nog vragen, laat het ons horen! Groetjes van Willie-Anne, Danielle 
en Beate 
 

korte berichten 
 Komende vrijdag is er een open podium, waarbij geen ouders aanwezig kunnen zijn. 
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