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het oude “Bijtje” gaat weg 
Op maandag 17 september zullen de oude noodlokalen, beter bekend als 
“het Bijtje”, weggehaald worden van ons schoolplein. Deze noodlokalen 
krijgen een tweede leven op basisschool de Achthoek in Den Hout.  

Op maandag 17 september zal er daarom veel bouwverkeer zijn op en rondom de 
Duizendpoot. Wellicht kunt u hier op deze dag een beetje rekening mee houden, door 
bijvoorbeeld uw auto wat verder weg van school te parkeren en ook uw kind er op te wijzen 
dat ze extra goed op moeten letten. Uiteraard zullen wij er alles aan doen om een en ander 
veilig te laten verlopen, maar zo bent u in ieder geval op de hoogte van dat wat komen gaat.  
 

nationale snipperdag 
Vorig schooljaar hebben we voor het eerst meegedaan met de 
nationale snipperdag. Op deze dag kunt u vertrouwelijke 
documenten bij ons inleveren voor vernietiging. Op school komen 
vanaf a.s. donderdag weer twee containers te staan, 1 op Willem Dreeslaan nr. 1 (in het 
kantoor van meneer Patrick) en 1 op Willem Dreeslaan nr. 3 (in het kantoortje van juf 
Monique van de administratie). 

We hopen dat er weer veel verzameld gaat worden, want de opbrengst is namelijk voor het 
goede doel. Dit jaar is het goede doel de stichting Spieren voor Spieren.  
Uw vertrouwelijke documenten zullen op een verantwoorde manier door de firma Reisswolf 
vernietigd worden. Wij krijgen als school zelfs het bewijs dat dit op een goede manier 
gebeurt.  
Kortom: u kunt op een verantwoorde manier af van uw vertrouwelijke documenten en 
daarmee steunt u ook nog het goede doel. Een flyer vindt u onder aan deze nieuwsbrief. 
 

schoolfotograaf 
De schoolfotograaf komt dit jaar op donderdagochtend 13 en vrijdag 14 
september a.s. Op donderdag tussen de middag en vrijdag worden ook de 
broer/zus foto’s gemaakt.  

 
Net als afgelopen jaar worden de schoolfoto’s gemaakt door Nieuwe Schoolfoto. Zie voor 
meer informatie www.nieuweschoolfoto.nl. Er worden portretfoto’s en een groepsfoto 
gemaakt. De kinderen gaan hierbij in het geheel op de foto. Houd dus rekening met de 
kleding keuze én de schoenen. Mooie kleuren werken natuurlijk altijd goed.  
 

mailto:directie@obsduizendpoot.nl


 

Het bestellen gaat via internet en de foto’s worden thuisbezorgd via PostNL. Ongeveer 3 
weken na de fotodag krijgen de kinderen een inlogkaart mee naar huis met unieke codes om 
veilig in te loggen.  
 

Voor de broer/zus foto komen vanaf woensdag 5 september ná 9.00 uur inschrijflijsten, 
voorzien van tijden, te hangen op het prikbord naast het kantoor van meneer Patrick. U kunt 
zich inschrijven voor een broer/zus foto op donderdag 13 en vrijdag 14 september van 
12.15 tot 13.00 uur (per kwartier een aparte lijst). We zullen in eerste instantie de lijsten 
voor tussen de middag ophangen. Indien deze vol zijn, gaan we eventueel over op lijsten na 
15.30 uur (alleen op vrijdag). Is een lijst vol, dan zullen wij een nieuwe ophangen. Op vrijdag 
is de laatste shift 16.00-16.15 uur. Zo weten wij en de fotograaf precies hoeveel broer/zus 
foto’s er gemaakt moeten worden. Kijk dus goed op de lijst, voor welke dag en welk tijdstip 
u uw kinderen opgeeft en zorgt u dan ook dat u op tijd aanwezig bent. Broer/zus foto zonder 
inschrijving is dus niet mogelijk. 
Om een dubbel aantal inschrijvingen per blok te voorkomen, hangen de lijsten alleen in het 
gebouw WD 1. 
Nog even ter verduidelijking, het wil niet zeggen dat wanneer u als eerste op de lijst staat, 

uw kinderen ook als eerste gefotografeerd worden. Uw kinderen worden binnen dat 
kwartier gefotografeerd. De foto’s worden genomen in de gymzaal van het gebouw WD 3.  
Wij willen u erop wijzen dat alléén kinderen die zelfstandig kunnen zitten, op de broer/zus 
foto mogen.  
 

Gynzy Kids 
Zoals u misschien al van uw kind gehoord heeft, gebruiken we 
op school Gynzy Kids (Gynzy is een webbased programma 
gericht op alle vakken in het basisonderwijs). Gynzy Kids 
bestaat uit twee omgevingen. Een omgeving voor ons als leerkrachten waarin we klassikaal 
kunnen oefenen, materialen kunnen klaarzetten en inzicht hebben in de resultaten. Onze 
methodes sluiten aan op de oefenstof die Gynzy ons biedt. Daarnaast is er een omgeving 

voor de leerlingen waar ze individueel aan de slag kunnen met de taken die wij hebben 
klaargezet en verder kunnen oefenen met andere materialen. Zo kunnen ze tafels trainen, 
topografie oefenen, werkwoorden oefenen etc.  
Ook in het nieuwe schooljaar kunt u thuis volop gebruik maken van Gynzy Kids. 
U kunt een app downloaden voor op een tablet of telefoon en anders via internet inloggen. 
Alle kinderen hebben een eigen gebruikersnaam; eigen naam (aan elkaar geschreven en 
zonder hoofdletters) en een 4-cijfercode als wachtwoord. De kinderen loggen nu elke dag in 
en weten die code vast al uit hun hoofd en anders kunt u bij de juf een inlogbriefje vragen. 
 

nieuws van de voorschool 
Vanaf maandag 3 september starten we met het thema “Dit 
ben ik!”    

We gaan kijken naar onszelf in een spiegel.  
Wat zie je daar? (kleur haar, ogen, neus, mond, oren). Wat 
zit er nog meer aan ons lichaam? (armen, handen, vingers, 
buik, rug, benen). Wie zit er naast mij? Hoe ziet dat kindje 
eruit? 
Voor ons nieuwe thema hebben we schoenendozen nodig. 
Daar gaan we een voetenpad van maken. Wie heeft er voor ons schoenendozen? 
Deze week starten Jess, Dzineli, Lavi, Leah en Max bij ons op de voorschool. Wij heten ze van 
harte welkom. 
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13 en 14 september komt de fotograaf op de basisschool en 22, 24 en 25 oktober komt de 
fotograaf op onze voorschool. 
 

agenda vergadering AC maandag 10 september 
1. Opening en welkom 
2. Notulen vorige vergadering 
3. Ingekomen stukken en mededelingen 
4. Financieel 
 Stand van zaken ouderbijdrage 
 Opzet begroting schooljaar 2018-2019 / budgetverdeling 
 Inkopen werkgroepen 
 Kascontrole 
5. Werkgroepen 

- Verdeling AC leden   
 - Evaluatie musical groep 8 

- Evaluatie eindfeest  

6. Aanschaf versiering 
7. Rondvraag 
 

korte berichten 
 Komende woensdag is juf Helma (unit 1 geel) afwezig en wordt vervangen door juf 

Sonia Verschuren. 

 Zondag 30 september is het Wereldkinderdag in het centrum van Oosterhout. Onder 
aan deze nieuwsbrief vindt u een flyer met meer info. 

 Sommige ouders vinden het handig om de schoolkalender te koppelen aan hun eigen 

digitale agenda. Bij deze nieuwsbrief wordt een bijlage toegevoegd op de website. 
Dat bestand kunt u downloaden en gebruiken om de schoolkalender te koppelen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 


