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brief ouderbijdrage   
Onder aan deze nieuwsbrief vindt u de brief van de Activiteitencommissie voor 
de ouderbijdrage. We verzoeken iedereen de brief goed te lezen en de 
ouderbijdrage zo snel mogelijk te betalen, zodat de AC weer leuke dingen kan organiseren 

voor volgend schooljaar! 
 

Unit 3 groen 
zoals u allen weet is meneer Kees tot het einde van dit schooljaar uitgeschakeld ivm zijn 
knie. Hierdoor is het soms niet helemaal duidelijk wie nu het aanspreekpunt is op het 
moment dat er iets met uw kind is of wanneer u überhaupt een vraag of opmerking heeft. 
Het is in principe zo dat de leerkracht die voor de groep staat het eerste aanspreekpunt is. 
Dus op maandag en dinsdag meneer Bas, op woensdag juf Anki en op donderdag en vrijdag 
meneer Erwin. Door deze versnippering komt het helaas wel eens voor dat iemand niet 
meteen een pasklaar antwoord heeft. In dat geval mag u altijd uw vraag of opmerking bij mij 
wegleggen, zodat ik kan proberen hier het juiste antwoord op te geven. Het is verre van een 
ideale situatie, maar het is echt overmacht. Dus schroom niet om uw vraag of opmerking bij 

mij (meneer Patrick) weg te leggen.  
 

verkiezing conciërge van het jaar  
Meneer Jurgen is geëindigd bij de laatste drie conciërges in de verkiezing van 
“Conciërge van het jaar” van Brabant. Op 6 juni zal in Etten-Leur bekend worden 
gemaakt wie uiteindelijk de titel krijgt. Maar we zijn sowieso al heel trots dat 
meneer Jurgen zo ver is gekomen! 
 

juffendag 
De speeltuin 
Dinsdag 15 mei gingen heel unit 2 naar Breda.  
Omdat het juffendag was ze gingen naar een speeltuin in Breda. 

Er was een grote boog van bomen een doolhof en een kabelbaan. 
Voor dat ze gingen keken de meeste een film oranje wiplala. 
Ale juffen ware er niet aleen unit 2 hat juffendag heel de school.  
Het was superleuk!!!!!!!!!!!!. 
Als je weg ging kreeg je cake, tijdens de film popcorn, limonade ,of water. 
De speeltuin was heel erg groot.  
door Merel Fieten 
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rapporten 
Zoals al eerder vermeld werd dit schooljaar, zijn wij op zoek gegaan naar een 
andere vorm van rapportage. 

Wij zijn erg enthousiast geworden over MijnRapportfolio: Het is een digitaal 
portfolio en laat de volledige ontwikkeling en vaardigheden van uw kind zien. 
Alle informatie is beschikbaar voor kind, leerkracht en ouder(s) binnen één 
gemakkelijke, kindvriendelijke omgeving. 
De komende tijd gaan we ons verder verdiepen in de inhoud en vormgeving en werken we 
het passend uit voor de Duizendpoot. Uiteraard houden we u op de hoogte middels de 
nieuwsbrief, maar ook met een informatieavond aan het begin van het schooljaar. Wanneer 
deze plaats vindt hoort u uiteraard nog.  
 

nieuw thema unit 1  
Zoals  u misschien al wel van uw kleuter gehoord heeft houden we ons  
de komende weken bezig met het thema : “ik woon in Oosterhout “.  

Afgelopen week hebben we daar al een start mee gemaakt. Tijdens  
kringactiviteiten leren we bv. liedjes van bekende Oosterhoutse zangers,  
het Oosterhouts volkslied, we bekijken en bespreken bekende Oosterhoutse (historische) 
gebouwen, beelden, kunstwerken, de vlag en allerlei leuke wetenswaardigheden . We 
vragen aan de kinderen waar ze wonen (straatnamen en nummers) en ook het onderwerp 
“verkeer” zal langskomen. We proberen er samen achter te komen wat de rol van een 
burgemeester is. Wie werken er nog meer in een gemeentehuis en wat zou jij wensen voor 
Oosterhout als jij de baas was? We hopen nog een stadswandeling te kunnen organiseren en 
u kunt alvast noteren dat de juffen op vrijdagochtend 15 juni hun verjaardagen vieren met 
een bezoek aan het speelbos in Oosterhout. 
In onze speelhoeken liggen op verschillend niveau opdrachten klaar met betrekking tot dit 
thema. 

In de huishoek kan de burgemeester aan het werk. In de letterhoek leren de kinderen de OO 
van Oosterhout en schrijven hun adres (na). In de kleur/vormhoek maken /ontwerpen de 
kinderen een vlag voor de stad. In de schrijfhoek trekken ze tekeningen en letters over, 
schrijven woorden na en maken een plaatsnaambord. De kinderen die al verder zijn 
schrijven een brief aan de burgemeester. In de ruimtehoek creëren de kinderen met blokken 
en wereldspelmateriaal een eigen stad. In het “kantoortje” werken de medewerkers van het 
gemeentehuis aan allerlei opdrachten. In het theater spelen de kinderen de voorstelling 
“Kokers” uit de Bussel na. In de spelletjeshoek spelen ze het spel : “waar/wat is het?” en bv. 
een memory van Oosterhout. In de bouwhoek hangen foto's van historische gebouwen die 
ze na kunnen maken of ze ontwerpen zelf een gebouw voor Oosterhout. 
Rekenen doen we in de winkel en in de techniekhoek werken we met constructiematerialen 
en de Beebot.  
Al met al voldoende om nog heel veel te ontdekken en leren over onze eigen woonplaats in 

de laatste weken voordat velen van ons Oosterhout verlaten voor een vakantie elders. 
Misschien kunt u als ouders hier ook nog een bijdrage aan leveren. Wij horen het graag als u 
materialen of andere ideeën voor ons heeft. 
Alvast bedankt voor uw betrokkenheid! 
 

korte berichten 
 Komende donderdag heeft het team van De Duizendpoot een studiedag. De kinderen 

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