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klankbordgroep   
Omdat we op De Duizendpoot samen willen gaan voor een 
optimale en brede ontwikkeling van élk kind hebben wij nu 
al twee jaar een klankbordgroep van ouders. In deze klankbordgroep zitten ouders uit de 

verschillende units. We evalueren vier keer per jaar samen ons onderwijs, waarbij meestal 
het welbevinden van de kinderen, ouders en de communicatie centraal staat. Er zijn ook een 
aantal leerkrachten uit de verschillende units aanwezig. De ouders die afgelopen jaar in de 

klankbordgroep zaten zullen ook dit jaar weer uitgenodigd worden voor de eerstvolgende 
bijeenkomst. We zijn ook nog op zoek naar nieuwe ouders. Wilt u graag meedenken met 
ons, dan kan u zich op geven bij juf ilona ( ilonasuijkerbuijk@obsduizendpoot.nl).  
 

De Cultuur Loper  
De Cultuur Loper is een programma – bestaande uit scholing, coaching en 
een digitaal platform – waarmee scholen de kwaliteit van de eigen 
cultuureducatie kunnen verbeteren. 
Wij doen als Duizendpoot mee met de Cultuur Loper, omdat we het belangrijk vinden dat 

kinderen niet alleen cognitieve vakken krijgen, maar zich ook op andere gebieden kunnen 
ontwikkelen. In het kader van deze Cultuur Loper gaan we dit schooljaar een aantal keren 
een dag organiseren met “cultuurprofessionals”, die de kinderen een leuke en leerzame dag 
gaan bieden op cultureel gebied. Dit kan van alles zijn: tekenen, schilderen, beeldhouwen, 
dansen, drama enz. enz.  
Aankomende week heeft elke unit zo’n Cultuur-Loperdag. Dinsdag 25 september is unit 2 
aan de beurt, woensdag 26 september unit 1 en donderdag 27 september unit 3. Op deze 
dagen zijn er vakdocenten van H19 die de hele dag (of ochtend bij unit 1) lessen gaan 
verzorgen voor uw kind(eren).  
De eigen leerkrachten van uw kind(eren) zijn wel op school, maar zullen op deze dagen met 
andere dingen bezig zijn voor hun groepen.  
 

nieuwe kledingcontainer  
Sinds vorige week staat er een nieuwe kledingcontainer op het plein van 
WD1. We zijn in zee gegaan met een ander bedrijf, omdat we niet 
tevreden waren over het bedrijf waar we eerst zaken mee deden. Als 
bijkomend voordeel zet het nieuwe bedrijf, Care4School, zich ook in voor een goed doel. Het 
goede doel van Care4School is de Nierstichting. Een deel van de totale opbrengst in heel 
Nederland gaat naar de Nierstichting. Dus lever vanaf nu allemaal uw oude kleren en 
schoenen in op de Duizendpoot. Voor meer info over Care4School kunt u kijken op hun 
website: https://www.care4school.nl/ 
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woensdag, fruitdag  
Op de Duizendpoot hebben we al lang geleden afgesproken dat de 
kinderen op woensdag fruit meebrengen voor de pauze. Liefst 
gebeurt dat natuurlijk iedere dag, maar op woensdag is dit echt 

verplicht. Wij zien de laatste tijd helaas weer een toename van 
wat ongezondere dingen in de pauze en willen u daarom er 
nogmaals op wijzen dat kinderen op woensdag fruit mee moeten nemen. Lekker en gezond! 
 

schoolreis  
Overmorgen is het weer zover!!! Aanstaande donderdag 20 
september gaan we op schoolreis. 
We gaan met z’n allen naar Duinoord 
 
Er gaan alleen leerkrachten en leden van de werkgroep schoolreis mee. Verder zijn er geen 
begeleiders nodig. Het wordt een all-inclusive schoolreisje. Er is de hele dag voldoende eten 
en drinken voor alle kinderen. Zij hoeven dus niets mee te nemen. Makkelijke speelkleding 

en stevige dichte schoenen zijn aan te bevelen. Gezien de voorspelde 
weersomstandigheden, is het verstandig uw kind thuis al in te smeren met 
zonnebrandcrème. Kinderen mogen géén sieraden dragen en ook mobieltjes blijven thuis. 
 
Voor ouders die nog niet bekend zijn met Duinoord, dit is een afgesloten speelparadijs voor 
kinderen van alle leeftijden. Het is een goed afgesloten terrein en bij de meeste activiteiten 
staat personeel van het park voor begeleiding. Zowel binnen als buiten valt er een hoop te 
beleven: van GPS-tocht tot spectaculair klimbos, van tokkelbaan tot springkussens en van 
voetbalveldjes tot quadbaan. Natuurlijk is er ook gedacht aan de allerkleinsten. Een 
regenbui? Geen probleem: in de binnen klimkooi is genoeg te doen tot de bui voorbij is. 
Voor meer informatie kunt u kijken op de site www.duinoord.nl. 
 

Het klimbos is toegankelijk voor kinderen vanaf 7 jaar èn die minimaal 1.30 m groot zijn. Om 
toegang tot het klimbos te krijgen, dient er ook een toestemmingsverklaring ingevuld te 
worden. Deze zijn twee weken geleden uitgedeeld en de verklaring kunt u uiterlijk vandaag 
(dinsdag 18 september) nog inleveren bij de leerkracht van uw kind. Kinderen waarvoor 
geen verklaring is ontvangen, mogen NIET in het klimbos. 
 
Alle kinderen worden om 8.35 uur op school verwacht. De kinderen uit Unit 1 en 2 trekken 
het 1000-poot T-shirt aan. Ouders kunnen daar natuurlijk bij helpen. Alle kinderen houden 
hun jas aan.  
Om 8.45 gaan we naar de bus, die om 9.00 uur zal vertrekken.  
Alle kinderen worden rond 16:30 uur weer verwacht op school. 
De kinderen gaan bij terugkomst eerst naar de klas, waar ze hun 1000-poot T-shirt 
uittrekken (alléén Unit 1en 2). De kinderen kunnen in de klas worden opgehaald. 

 
Wij willen u erop wijzen dat er donderdag niet geparkeerd mag worden in de Willem 
Dreeslaan bij beide schoolgebouwen en ook niet bij de huizen aan de overkant. Hier moeten 
de bussen namelijk staan.  
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volgende week: Groene Voetstappen 

Als school doen wij met alle units van 24 t/m 28 november 
mee aan het project ‘Groene Voetstappen’. Groene 
Voetstappen is een landelijke bewustwordingsactie waar 

ieder jaar tienduizenden kinderen aan meedoen. 
Gedurende één week komen de kinderen lopend, met de 
fiets, steppend, skatend of met het openbaar vervoer naar 
school. 
  
Elke dag vragen we de kinderen hoe ze naar school zijn 
gekomen. De kinderen kunnen op het digibord aanklikken 
of ze met de auto, op de fiets, of te voet, (step, skates, ed) naar school zijn gekomen. Alle 
vervoerswijzen behalve de auto tellen als Groene Voetstap. De bedoeling is dat wij met onze 
school zoveel mogelijk ‘Groene Voetstappen’ verzamelen, zodat we   

1. een bijdrage leveren aan de landelijke en internationale doelstellingen voor het 
beperken van CO2-uitstoot; 

2. gewend raken aan duurzaam gedrag; 
 

Waarom liever niet met de auto? 

Auto’s stoten o.a. broeikasgassen uit, zoals CO2, die de aarde opwarmen, waardoor het 
klimaat verandert. Een warmer klimaat klinkt misschien lekker, maar heeft desastreuze 
gevolgen. Bijna dagelijks zijn de gevolgen van klimaatverandering in het nieuws: extreem 
weer als veel te veel regen of juist droogte, of hevige stormen en smog in grote steden. 
Wereldwijd moet de uitstoot van broeikasgassen flink worden teruggebracht. Wij willen als 
school een bijdrage leveren aan het terugbrengen van de uitstoot en proberen samen met 
de kinderen en u zoveel mogelijk Groene Voetstappen te verzamelen.  
 
Door voor korte ritten de fiets te pakken of lopend te gaan zet u zoden aan de dijk: maar 
liefst meer dan de helft van alle autoritten is korter dan 7,5 km enkele reis. Deze ritjes zijn 

extra vervuilend; bij korte (stads)ritten zijn het brandstofverbruik en de uitstoot van 
vervuilende stoffen per kilometer hoog. Verder draagt veel autoverkeer rond de school vaak 
bij tot onveilige situaties. Ook is het voor kinderen gezond om zoveel mogelijk te bewegen. 
Het lopen en fietsen naar en van school kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren! 
 
Groene Voetstappen 
Voor het slagen van deze ‘Groene Voetstappenactie’ hebben we uw hulp als ouders ook 
nodig. We willen u vragen om ervoor te zorgen dat uw kind in ieder geval tussen 24 en 28 
september a.s. zoveel mogelijk lopend of fietsend (of steppend of skatend) naar school kan 
gaan. We willen niemand buiten sluiten, dus als dit voor u niet lukt, neem dan even contact 
op met de leerkracht over hoe uw kind dan wel mee kan doen. Misschien dat u een keer 
kunt afspreken om te carpoolen of heeft u een ander idee hoe u  en uw kind toch een kleine 

milieubijdrage kunnen leveren. 
 
Verder vragen we u ook de rest van het jaar zoveel mogelijk lopend en fietsend naar school 
te komen. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking! 
 
Organisatie 
Groene Voetstappen en de Kinderklimaattop is een actie van Klimaatverbond Nederland. Zie 
voor meer informatie http://www.groenevoetstappen.nl/ en 
http://www.klimaatverbond.nl/  
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stagiaire stelt zich voor 
 
Beste ouders, 
Ik ben Lizz van Vugt, ik ben 18 jaar en woon in Den Hout. Ik doe de opleiding 

Onderwijsassistent op het Vitalis college in Breda, momenteel ben ik een 3e 
jaars en na deze opleiding wil ik (waarschijnlijk) een hbo opleiding gaan 
volgen. 
Dit schooljaar mag ik stage komen lopen in groep 7-8 blauw. Ik heb er erg veel 
zin in. Ik zal op maandag, dinsdag en vrijdag ochtend aanwezig zijn.  
In mijn vrije tijd werk ik bij de Coop in Breda en ga ik graag leuke dingen doen 
met vrienden. 
Groetjes, 
Lizz 
 
 

agenda MR-vergadering 24 september 
1. Opening vergadering 

2. Vaststellen agenda 

3. Notulen (voorvergadering)  

4. Ingekomen stukken (tijdschriften in het postvakje+mail)  

5. AC info  (Notulen zijn te lezen op de site) 

6. Mededelingen directie   

- Huisvesting stand van zaken       

7. Mededelingen bestuur 

8. Evaluatie afgelopen schooljaar 

9. Jaarplan schooljaar 2018-2019 

10. Opbrengsten eind  

11. AVG 

12. Mijn rapportfolio  

13. Onderwijsontwikkeling “Duizendpoot 2020” 

- Groep 3 Taalmethodiek 

 - Kernconcepten 

 

 

berichtje van Eva uit unit 2 blauw 
 
Hallo papa’s en mama’s 
 
Mijn oom heeft een app gemaakt en daar ben ik trots op. 
Je kunt ermee oefenen met rekenen. 

Je kunt oefenen met + - x sommen en de tafels. 
Steeds 1 minuut rekenen. Dan zie daarna hoeveel sommen je goed hebt.  
En het is suuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuper leuk. 
 
De app is gratis en is te vinden in de Play Store. 
De app heet: minuut rekenen 
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Veel rekenplezier!  
Groetjes van Eva uit groep 4.  
 
 

korte berichten 
 Komende vrijdag 21 september hebben de leerkrachten een studiedag en zijn alle 

kinderen vrij.  


