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onze meneer Jurgen is de beste conciërge!  
Tijdens het onderwijsgala van BN de Stem dat op woensdag 6 
juni in Etten-Leur werd gehouden is onze Jurgen gekozen tot 

Conciërge van het jaar. De jury was van mening dat Jurgen de 
naam van zijn school eer aan doet: hij is een echte duizendpoot. 
“Bescheiden, zorgzaam, geniet van kleine dingen en laat zijn 

pure karakter zien”, aldus de jury. Met een joekel van een beker 
en een grote bos bloemen straalde Jurgen, omringd door zijn 
collega’s en familieleden, die mee waren gekomen om hem aan te moedigen. Iedereen was 
het ermee eens, Jurgen is echt een keigoede conciërge. Staat altijd voor iedereen klaar, 
heeft veel voor een ander over, heeft zijn hart op de goede plaats. Wat hij zelf het 
allerleukste op school vindt is het Kindercafé, wat hij samen met Cor heeft gebouwd. Hier 
worden verjaardagen van de kleuters gevierd en eten de kinderen tussen de middag een 
boterham. Echt een supergezellig plekje in de school. 
De volgende dag op school werd er ook nog een bescheiden feestje gevierd met de 
kinderen. Alle kinderen, leerkrachten en veel ouders hebben meneer Jurgen gehuldigd en 

toegezongen op het schoolplein. Hij werd zelfs verwend met een grote bos bloemen van de 
gemeente Oosterhout, vergezeld van een mooie brief van de burgemeester. Jurgen 
trakteerde alle kinderen op een ijsje, waarmee hij weer liet zien dat hij het graag iedereen 
naar de zin maakt. 
 
 
 

burgemeester op bezoek  
De laatste schoolweken zijn al weer begonnen. Bij de kleuters 
sluiten we het schooljaar af met het thema “ik woon in 
Oosterhout”. 
We spelen, praten, ontdekken en leren over van alles wat we in 

onze woonplaats zoal tegenkomen.  
Een onderwerp waarin de kinderen heel erg geïnteresseerd zijn 
is het beroep van burgemeester. 
Kinderen wilden o.a. weten wat een burgemeester de hele dag 
doet, hoe je burgemeester wordt, met wie de burgemeester 
samenwerkt, of meisjes ook burgemeester kunnen worden en 
of het leuk is om burgemeester te zijn. Ze hadden ook een 
aantal wensen voor de stad en ze wilden hem graag hun liedjes 
laten horen. 
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Aan wie kun je dat dan allemaal beter vragen dan aan de burgemeester zelf? 
Dus werden er in iedere groep brieven geschreven aan de heer Marcel Fränzel.  
Woensdagochtend 6 juni mochten wij onze burgemeester ontvangen en hem al deze vragen 
stellen. 

Er ontstonden leuke gesprekken, er werden liedjes gezongen en we mochten op de foto met 
de kinderburgemeestersambtsketting. Wie weet zit hier wel een toekomstige burgemeester 
voor Oosterhout bij.  
De burgemeester heeft ook nog een rondleiding door de school gekregen van onze directeur 
Patrick Lazaroms. Behalve de kleutergroepen had hij ook nog tijd voor bezoekjes aan andere 
groepen. Hij was zeer geïnteresseerd in de school en het was een heel geanimeerd bezoek. 
 
 
 

bouwplannen  
Zoals u wellicht al in BN de Stem heeft gelezen, komt de verbouwing 
eindelijk in zicht. Er is door de gemeente een groter bedrag uitgetrokken 

(€ 926.031), waardoor de bouwplannen nu echt gerealiseerd kunnen 
gaan worden. De aanbouw zal bestaan uit twee verdiepingen, in totaal 
500 vierkante meter. Tijdens de verbouwing kan het Rietgorsgebouw in 

gebruik blijven. Daarna zal dat gebouw gesloopt worden. We hopen dat 
de verbouwing dit jaar nog kan starten. 
Het gedeelte van ’t Bijtje dat nu nog op het schoolplein staat, gaat naar de Achthoek in Den 
Hout, waar ze ruimtegebrek hebben door het toegenomen aantal leerlingen. Dat gaat 
hopelijk deze zomer gebeuren.  
 
 
 

unit 3  
Er gaan de laatste tijd regelmatig verhalen rond op het schoolplein 
dat er in unit 3 lesstof niet is behandeld en dat kinderen hierdoor 
achterstanden op hebben gelopen. Ik wil nadrukkelijk stellen dat 
dit niet het geval is. Er is binnen unit 3 divers omgegaan met de verwerking van de stof. De 
ene klas heeft getoetst middels een toets en bij een andere groep moest er bijvoorbeeld een 
presentatie gegeven worden. Dat er soms bepaalde thema’s wel of juist niet worden 
behandeld is de professionele keuze van de leerkracht.  
Het is natuurlijk niet te ontkennen dat het wel wat onrustig is geweest dit schooljaar, zeker 
ook in de laatste periode voor groep groen. We proberen met z’n allen de overlast te 
beperken voor uw kinderen, maar enige onrust is er natuurlijk wel. We kunnen daar helaas 
niets aan doen. Wat we wel kunnen doen is proberen om voor volgend schooljaar 
groepsindelingen te maken, waardoor de rust en structuur terug zal keren. We leggen hier op 
dit moment de laatste hand aan en zullen dit binnenkort met u communiceren. Zoals u in het 

bericht hieronder kunt lezen willen we op vrijdag 22 juni met u communiceren hoe het er 
volgend schooljaar uit zal zien op de Duizendpoot.  
Tijdens de oudercontactavonden van aankomende week zal ik alle dagen (en avonden) 
aanwezig zijn op school. Mocht u om wat voor reden dan ook met mij in gesprek willen, dan 
kunt u uiteraard bij mij binnenlopen. De gesprekken van unit 3 groen zullen gevoerd worden 
door meneer Bas op maandag en dinsdag. Ook op dinsdag (zowel de middag als de avond) 
zal ik op school aanwezig en dus ook aanspreekbaar zijn.  
Met vriendelijke groet, 
Patrick Lazaroms 



 

plaatje volgend schooljaar 
We leggen op dit moment de laatste hand aan het plaatje voor volgend schooljaar. Hier 
komt heel veel bij kijken en we willen dit uiteraard zeer zorgvuldig doen. Vrijdag 22 juni 
komt er een extra nieuwsbrief uit die geheel in het teken zal staan van schooljaar 2018-

2019. Vanavond is er nog een bijeenkomst van de MR en de klankbordgroep, waarbij 
wellicht ook nog zaken aan de orde komen die we graag mee willen nemen voor volgend 
jaar.  
 

berichtjes groep 7 inzake het eindfeest 
 
Beste ouders, 
Zoals jullie vast wel weten mag groep 7 dit jaar het eindfeest organiseren. 
Mijn commissie heeft als activiteit korte broek hangen. 
En wij komen korte broeken tekort. 
En mijn vraag aan jullie is of iemand een korte broek voor ons heeft die we 
kunnen gebruiken. 
(Het liefst wel een 3 kwart broek want daar kan je beter aan hangen) 
(Het mag ook een lange broek zijn want dan kunnen we er gewoon een stuk vanaf knippen) 
 Maar als u er een heeft moet u er niet vanuit gaan dat u hem terugkrijgt want het zou 
kunnen dat hij kapot gaat en dan gooien we hem natuurlijk weg. 
 Ik zou het heel fijn vinden als u een korte broek voor ons heeft. 
U kan de korte broeken afgeven bij unit 4 rood of geel. 
 
Met vriendelijke groet,  
De financiële commissie van groep 7 
 
 
Beste ouders/verzorgers,   

Net zoals elk jaar organiseren we een eindfeest. Dit jaar is het thema: Een 
dagje strand. Het feest zal plaats vinden op donderdagmiddag 5 juli. Dit jaar 
hebben we GEEN hulpouders nodig. We hebben wel korte broeken nodig. Het 
liefst een 3 kwart broek. U kunt er niet van uit gaan dat u ze terug krijgt, want 
als ze kapot gaan gooien we ze weg. We hebben ook broeken met wijde 
pijpen en tropische T-shirts nodig, WEL volwassen maat.  Het zou heel fijn zijn als u er een zou 
willen doneren. Als u dat wilt kunt u de kleren afgeven bij Unit 4 rood of bij Unit 4 geel. Alvast 
bedankt. We hebben ook heel veel andere leuke spelletjes voor jong en oud. Zoals een 
stormbaan, een dansvloer en nog veel meer. We hopen dat de kinderen een MEGA-leuke 
middag hebben. De kinderen krijgen te drinken en kunnen lekker snacken. 

 
kalendertje laatste schoolweken 
18 juni  contactgesprekken / voorlopig advies groep 7 
21 juni  contactgesprekken / voorlopig advies groep 7 
25 juni  open podium met ouders, Unit 1 en 4 om 9.00 uur, Unit 2 en 3 om 11.00 uur 
27 juni  poetsavond 
29 juni  doorschuifochtend (deze datum is gewijzigd!) 
3 juli  13.30 uur musical unit 1 en 2, hulpouders en belangstellenden  

(door groep 8 groen) 
  19.00 uur musical en afscheidsavond groep 8 groen 



 

4 juli  11.00 uur musical unit 3 en 4, hulpouders en belangstellenden  
(door groep 8 blauw) 

  19.00 uur musical en afscheidsavond groep 8 blauw 
5 juli  eindfeest 

18.30 uur rapport ophalen en eindborrel 
6 juli  alle kinderen vrij, begin van de zomervakantie 
 
 

korte berichten 

 Vanavond (dinsdag 12 juni) komt de klankbordgroep bij elkaar. 

 Vanavond (dinsdag 12 juni) is er een MR-vergadering. 

 Donderdag staat juf Marley (unit 1 groen) i.v.m. andere werkzaamheden op school 

niet voor de groep. Ze wordt vervangen door juf Yvonne Joseph. 


