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planning volgend schooljaar 
De afgelopen weken zijn we druk bezig geweest met de nieuwe groepsindelingen. 
Aanstaande vrijdag kunt u deze indeling lezen in de extra nieuwsbrief.  
Om tot een groepsindeling te komen doorlopen we een heel proces. We willen u als ouders 

graag meenemen in dit proces. Vandaar deze informatie vooraf. 
 
Komend schooljaar starten we schoolbreed met nieuwe groepssamenstellingen. De 

leerkrachten, IB-er en de directie zijn altijd betrokken bij het maken van de nieuwe groepen. 
Dit is een proces waarbij wij met veel verschillende belangen rekening houden en waarbij 
veel afwegingen gemaakt moeten worden. Wij doen dit dan ook altijd heel zorgvuldig. 
 
In deze nieuwsbrief vindt u alvast een beknopte versie. Op vrijdag 29 juni om 11.00 uur is er 
een presentatie waarin we u een uitgebreidere uitleg kunnen geven en het onderstaande 
toelichten. We gaan hier dieper in op de keuzes die we hebben gemaakt. We hopen dat u 
hierbij kunt zijn. De presentatie wordt gehouden op WD 1 in het handvaardigheidslokaal.  
Sinds 2016 zijn wij, door allerlei externe ontwikkelingen, begonnen om opnieuw te bepalen 
wat wij als school voor onze kinderen willen. 

 
Wij hebben ons hiertoe onderstaande doelen gesteld die wij in 2020 willen bereiken: 
 Wij gaan uit van wat het kind kan en nemen dat als startpunt voor zijn/haar 

ontwikkeling. 
 Wij willen meer aansluiting vinden bij interesses, onderwijsbehoeften en talenten van de 

kinderen.  
 Wij willen meer vakoverstijgend denken en werken. 
 Wij willen leerlingen meer autonoom maken, eigen keuzes leren maken. 
 Wij willen het onderwijs meer betekenisvol maken en vanuit ‘echte’ problemen leren 

oplossen, waarbij veel van de 21eeuwse vaardigheden geoefend worden. 
 
Vorig jaar zijn we het proces gestart om deze ambities te realiseren. Ondanks dat er dit jaar 

keihard gewerkt, geëvalueerd, bijgesteld is én dat we echt mooie successen hebben ervaren, 
moeten we ook kritisch zijn en constateren dat er een aantal zaken niet gaan zoals we voor 
ogen hebben. 
 
Wat we samen met u hebben geconstateerd is dat er sprake is van:   

 meer onrust 
 een verminderd gevoel van veiligheid bij kinderen 
 ontevredenheid over de ontwikkeling van kinderen in sommige klassen 
 te grote overgangen tussen groepen 
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Dit zorgt voor onvrede bij ouders. 
Veiligheid, rust en het ontwikkelen van kinderen heeft bij ons op school de hoogste 
prioriteit, daarom zullen wij komend schooljaar een aantal wijzigingen doorvoeren om dit te 
herstellen. 

 
We gaan: 
 Vanaf het begin van het schooljaar sterk inzetten op gedrag en groepsklimaat, zodat wij 

voor alle kinderen van begin af aan een veilig klimaat creëren. We gaan daarbij 
schoolbreed inzetten op normen en waarden, hoe gaan we met elkaar om, school- en 
klassenregels. We bouwen aan een sterk groepsklimaat en een fijne groepsvorming. We 
houden de kinderen dicht bij de eigen leerkracht. 

 De kinderen stapsgewijs buiten de eigen klas laten werken. Dit doen we wanneer 
bovenstaand punt voldoende bereikt is binnen de groep. Hiervoor moet er voldoende 
toezicht zijn op alle plekken zodat er een gevoel van veiligheid is voor alle kinderen. Wij 
gaan duidelijke regels hanteren zodat de kinderen weten wat van hen verwacht wordt. 
De groepen 1/2 gaan nog wel samenspelen (twee groepen steeds samen), de ruimte 
wordt verkleind en overzichtelijker waarbinnen de kinderen zich kunnen bewegen.  

 In de ochtend de tijd voor lezen, de taal/spelling en rekenmethode (oa. met de 
chromebooks) zo optimaal mogelijk inzetten.  

 De units anders indelen: 
 Unit 1 wordt: vier groepen 1-2 en twee groep 3. We gaan vier nieuwe groepen 1/2 
maken, waarbij we inzetten op kleinere groepen bij de jongere kinderen. De overgang 
tussen groep 2 en groep 3 vinden wij nog steeds te groot. Met groep 3 gaan we dezelfde 
thema’s centraal zetten als bij groep 1/2 en daarbij zal groep 3 ‘leren door spel’ meer 
gaan gebruiken. Dit is eenvoudiger te organiseren wanneer groep 3 dicht bij groep 1/2 
zit.  
Hierbij zullen leesplezier, tekstbegrip, woordenschat en leestechniek hand in hand gaan 
met behulp van het thema, waarbij we volop op het leren lezen en schrijven inzetten. 
Groep 1/2  gaat ook nog meer investeren in lees- (en schrijf-)plezier.  

Unit 2: Groep 4, Groep 5, groep 4-5 en twee groepen 6. In deze unit willen we dit 
schooljaar gaan werken in enkele groepen, voor zover de aantallen van de kinderen dit 
toelaten.  

Unit 3: drie groepen 7-8. De leerstof in groep 7 en 8 heeft heel veel overlap. Door in deze 
leerjaren heterogene groepen te maken, kunnen wij instructie op maat beter 
organiseren. En doordat er drie zelfde soort groepen zijn, kunnen de leerkrachten elkaar 
in deze unit goed ondersteunen.  

 
Graag willen we al deze informatie nog verder aan u toelichten tijdens de presentatie. Hier 
heeft u ook de mogelijkheid om vragen te stellen.  
 
 

bericht van de MR  
Jacques Vonk stopt als MR-ouderlid na 9 jaar inzet voor de MR. Via deze weg 
willen wij hem daar nogmaals namens alle ouders en teamleden van de 
Duizendpoot hartelijk voor bedanken.  
Dit is de reden dat de MR op zoek is gegaan naar enthousiaste ouders die zich betrokken 
voelen bij onze school en zich willen inzetten om als vertegenwoordiger van alle 
Duizendpootouders mee te denken over verschillende onderwerpen op onze school.  
Wij als school vinden het belangrijk dat de ouders goed vertegenwoordigd worden en we 
vinden het van groot belang om met ouders samen te werken. Daarom heeft de MR ervoor 



 

gekozen om uit te breiden. Wij kunnen daarom twee nieuwe ouders verwelkomen binnen de 
MR.  
Wij zijn blij u te mogen vertellen dat Tom Wagener en Anja Zweep de MR komen versterken. 
Zij stellen zich hieronder aan u voor.  

 
 
Mijn naam is Tom Wagener en ben 43 jaar oud. 
Ik ben de trotse vader van Maikey (9) uit groep 5 en Marieke (7) uit groep 3 en getrouwd met 
Monique. 
In het dagelijkse leven ben ik manager en maak ik deel uit van het management team bij 
Emerson Automation Solutions Benelux en verantwoordelijk voor de service en 
onderhoudsorganisatie in Nederland. 
Hiervoor heb ik verschillende management functies bekleed bij netbeheerder Stedin. 
Zoals een aantal ouders weten sport ik regelmatig en zit ik met een groep vrienden op de 
mountainbike en zit ik zo af en toe ook op de racefiets. 
Met het gezin gaan wij graag op vakantie naar Disneyland Parijs en zijn wij regelmatig in 
diergaarde Blijdorp te vinden 

Verder heb ik interesse in alles waar een motor in zit en snel gaat en kijk ik graag naar de 
formule 1. 
De reden dat ik er voor heb gekozen om bij het MR te gaan is om meer betrokken te zijn bij 
wat er allemaal op de Duizendpoot gebeurt. 
En via deze weg wil ik de ouders ook een goede zeggenschap kunnen geven. 
Dus als er vanuit de ouders vragen zijn laat het maar weten! 
 
 
Ik ben Anja Zweep. In de loop van het afgelopen schooljaar zijn mijn man Niek en ik met onze 
3 kinderen naar deze wijk verhuisd. Sinds afgelopen schooljaar 
zitten onze twee oudste kinderen op de Duizendpoot, waar zij 
binnen een schooljaar hun plekje hebben gevonden. Jarno zit op dit 

moment in unit 2 oranje en Roan in unit 1 blauw. Onze jongste, 
Mirthe, zal in december 2018 op school instromen.  
Ik werk als onderwijskundig beleidsadviseur bij de Politieacademie 

waar ik verantwoordelijk ben voor het ontwikkelen van opleidingen, 
het implementeren van onderwijsvernieuwingen en het begeleiden 
van docenten. Mede daardoor hebben de beleidsmatige zaken van de school mijn bijzondere 
interesse. Hoewel ik in mijn werk met name met mbo en hbo opleidingen te maken heb, zijn 
er zeker ook paralellen met het basisonderwijs.  
Op de vorige school van mijn kinderen (KBS De Hobbit), die wij door de sluiting van de school 
moesten verlaten, heb ik ook in de MR gezeten waarbij mijn uitgangspunt was actief mee te 
denken met de school, zonder het kritische geluid te vermijden, altijd op een constructieve 
manier. Ook heb ik 6 jaar in de oudercommissie van het kinderdagverblijf van de kinderen 
gezeten, waarvan 4 jaar als voorzitter. Met deze ervaring denk ik op een goede manier bij te 

kunnen dragen aan de gang van zaken op de Duizendpoot.  
Wanneer onze jongste dochter in december op school begint, zitten zij in verschillende units 
waardoor ik een breed zicht heb op verschillende units en daarmee ook het beeld vanuit het 
perspectief van de kinderen goed kan benutten voor de werkzaamheden in de 
Medezeggenschapsraad.  
Kortom, ik ga met veel plezier en inzet de oudergeleding van de MR van de Duizendpoot 
versterken!   
Hartelijke groet, Anja 



 

 
 

agenda AC-vergadering donderdag 22 juni 2018 om 20:00 uur 
1. Opening en welkom 

2. Notulen vorige vergadering 
3. Ingekomen stukken en mededelingen   
4. Financieel 
 Stand van zaken ouderbijdrage (dit jaar en volgend schooljaar) 
 Opzet begroting schooljaar 2018-2019 / budgetverdeling 
 Kascontrole 
5. Werkgroepen   

 - Evaluatie Sportdag  
- Evaluatie Avond 4 daagse        
- Voortgang musical groep 8 
- Voortgang eindfeest  

6. Klassenouder evaluatie 

7. Leden AC schooljaar 2018-2019  
8. Rondvraag 
 

 

nieuws van de voorschool  
Handige tips van de voorschool: 

 Bij het ophalen graag doorlopen bij de deur. Uw kind zit namelijk op u te 

wachten in de kring. Zo voorkomen we een opstopping bij de deur. 

 Bent u bezig met zindelijkheidstraining van uw kind? Dan graag een up en go aan 
zodat wij hem of haar mee naar het toilet kunnen nemen. Als verschoning graag 
gewone luier in zijn/haar tas. 

 Graag tasjes/rugzakjes op de kast zetten en niet onder de kapstok. Dat is namelijk 

niet handig als de kinderen zelf hun jas gaan halen. 

 Graag meegebrachte fietsen en buggy’s mee terug naar huis nemen of buiten laten 
staat. Dit i.v.m. veiligheid in de gang voor onze kinderen. 

 Voorkom verstikking! Druiven en tomaatjes graag in de lengte doorsnijden. 

 Graag beker, bakje, jas en tas voorzien van naam, zodat het voor de juffen 

makkelijker is om te zoeken. 
 
 

schoolreis   
Over een paar maanden is het weer zover!!! Op donderdag 20 september gaan 
we op schoolreis. Waar we naar toe gaan, houden we nog even geheim. 
Wel kunnen we vertellen, dat er we met de alle units naar één locatie gaan en dat alle 

kinderen vrijdag 21 september vrij zijn. 
Zoals altijd gaan we natuurlijk weer gezellig met de bus. 
 
Nadere informatie (eten, drinken enz.) volgt na de zomervakantie. 
 
Aangezien we vrij snel na de zomervakantie al op schoolreis gaan, willen wij u verzoeken de 
ouderbijdrage voor 15 juli 2018 over te maken, zodat de schoolreis bekostigd kan worden. U 
kunt de ouderbijdrage overmaken op rekeningnummer NL36 RABO 011225779 t.n.v. 



 

Ouderraad De Duizendpoot te Oosterhout. Vermeld hierbij duidelijk de naam en groep van 
uw kind(eren). 
Alvast bedankt namens de Werkgroep schoolreis. 
 

 

kalendertje laatste schoolweken   
 
21 juni  contactgesprekken 
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 
3 juli  13.30 uur musical unit 1 en 2, hulpouders en belangstellenden 
  19.00 uur musical en afscheidsavond groep 8 groen 
4 juli  11.00 uur musical unit 3 en 4, hulpouders en belangstellenden 
  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 
 Onder aan deze nieuwsbrief vindt u een berichtje van Moove over een grote instuif 

voor alle kinderen van groep 1, 2 en 3. 

 Onder aan deze nieuwsbrief vindt u een flyer van de Catharinaparochie over het 
Vormsel. 

 Donderdag 21 juni staat juf Marley (unit 1 groen) i.v.m. andere werkzaamheden op 

school niet voor de groep. Ze wordt vervangen door juf Celine Brekelmans. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 
 

 

MINI-INSTUIF 

 

Bij de miniclub hebben we het hele schooljaar allerlei leuke sporten uitgeprobeerd met kinderen van 

groep 1,2 en 3.  

We gaan dit jaar afsluiten met een grote instuif in sporthal Arkendonk 

Deze instuif is gratis en je hoeft je er niet voor in te schrijven.  

Lekker spelen met je vriendjes en vriendinnetjes! 

 

Datum   Tijd    Plaats 

27-6-2018  13:30 uur-14:30 uur  Sporthal Arkendonk 

 

Let op: Ander tijdstip dan normaal! 

 

Juf Nicole  
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Opgeven Vormsel in de Catharinaparochie  

 
Vrijdag 30 november is de dag van het vormsel van de Catharinaparochie.  

 

De vormselviering wordt dit jaar gehouden in de Johannes de Doperkerk in Oosteind op vrijdag 30 

november om  19.00u. Als je nu in groep 7 zit (of ouder) kun je je opgeven tot 7 juli, dus voor de 

zomervakantie begint.   

 

Wat is dat gevormd worden? 

Het woordje vormsel stamt van het oud Nederlandse woord 'vroomsel', en het werkwoord 'vromen'. 

Het betekent 'sterk maken' of 'sterken'. Bij het vormsel ontvangt de vormeling, door handoplegging 

de kracht van de Heilige Geest. Kracht die alles wat goed en echt is in je, wakker wil roepen: 

wijsheid, verstand, vriendelijkheid, liefde, vrede en geduld.  

Het vormsel maakt je sterk om een weg door het leven te vinden en om een goed mens te zijn.  

 

Kan ik ook meedoen als ik niet gedoopt ben of nog geen eerste communie heb gedaan? 

Natuurlijk! De doop en/of eerste communie vinden dan op een geschikt moment plaats tijdens een 

van de voorbereidingszondagen. 

 

Voorbereiding voor kinderen en ouders 

Je wordt uitgenodigd voor een informatieavond over het vormen na de zomervakantie op 19 

september in de pastorie Markt 17 in Oosterhout om 19.30 uur. Daarna kom je samen met je ouders 

een aantal keren naar de viering van 10.00u in de Basiliek St. Jan, waarna we tot 12.15 uur in 

groepjes aan de slag gaan met het project “Vormselkracht”.  

 

Vormelingen dag Lopend Vuurtje  

Zaterdag 27 oktober zal in Bergen op Zoom de jaarlijkse vormseldag 'Lopend vuurtje' worden 

gehouden. Een spannende, actieve dag waarop vormelingen uit het hele bisdom bij elkaar komen. 

Een dag om kennis te maken met bisschop Liesen en met elkaar: daar zie je hoe veel kinderen zich 

laten vormen!  

 

Opgeven  

Je kunt je opgeven voor het vormsel door een briefje te sturen naar het secretariaat van de 

Catharinaparochie, mailen mag natuurlijk ook. 

Secretariaat Catharinaparochie: Markt 17, 4901 EP Oosterhout (0162-432339) 

E-mail: info@catharina-parochie.nl 

Op de website kun je nog meer lezen over het vormen: www.catharina-parochie.nl 
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