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hulp gevraagd voor straten schoolplein 
Zoals vorige week in de nieuwsbrief gemeld willen we graag een deel van de plek waar het 
Bijtje heeft gestaan aan gaan straten. Hiervoor hebben we echter wel uw hulp nodig. 
Meneer Jurgen wil a.s. vrijdagmiddag om 13.30 uur een start maken en dan zaterdag (6 

oktober) vanaf 9.00 uur de klus klaren. Het gaat om het aanstraten van ongeveer 80 
vierkante meter. Als er een aantal hulpkrachten bereid zijn om te komen helpen dan zou dit 
erg fijn zijn. Meneer Jurgen kan dit namelijk niet alleen. Als u mee wilt komen helpen, al is 

het maar een paar uurtjes, dan bent u welkom op vrijdag vanaf 13.30 uur en zaterdag vanaf 
9.00 uur. Namens alle Duizendpootjes alvast heel erg bedankt voor uw medewerking. We 
hopen dat we op deze manier ervoor kunnen zorgen dat het schoolplein weer wat mooier 
wordt, maar vooral ook veiliger. 
 

verslag leerlingenraad donderdag 27 september 
Aanwezig: Simon, Yuri, Karina, Nieck, Rens, Anne, juf Miranda, juf Ilona en meneer Patrick 
Afwezig: Floortje 

- We hebben de kinderen verteld wat de bedoeling van de leerlingenraad voor dit 

schooljaar is 
- Alle kinderen van de leerlingenraad moeten een stukje sturen met een pasfoto 

waarin ze vertellen waarom ze in de leerlingenraad wilden. Dit stukje komt op de 
website van de school, zodat iedereen weet wie er in de leerlingenraad zit dit 
schooljaar. De stukjes kunnen gemaild worden naar meneer Patrick 
(directie@obsduizendpoot.nl)  

- We hebben de kinderen gevraagd hoe de eerste schoolweken zijn bevallen. Wat gaat 
er al goed, wat kan er nog beter. 

- Er is met de kinderen gesproken over de nieuwe gedragsverwachting voor de 
komende periode. De eerste gedragsverwachting die we met de hele school hebben 
afgesproken was: Wij lopen en praten rustig in de school. Over de nieuwe 
gedragsverwachting is gesproken met de leerlingenraad en zij hebben hier nog goede 
input op gegeven. Binnenkort komt hier meer informatie over in de nieuwsbrief. 

- Kinderen hebben ook de inloggegevens gekregen van het e-mailaccount van de 
leerlingenraad, zodat alle kinderen van de leerlingenraad hier toegang tot hebben.  

- 15.30 uur is iets te vroeg om echt te kunnen beginnen met de leerlingenraad. 
Afgesproken is nu dat we de leerlingenraad voortaan doen van 15.45 uur t/m 16.15 
uur. De kinderen kunnen uiteraard wel al meteen als de school uit is richting de 
teamkamer komen. Ze krijgen dan alvast wat lekkers van meneer Jurgen. 

- De volgende leerlingenraad is op donderdag 25 oktober om 15.45 uur 
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actie van Bruna en Het Verboden Rijk 
Naast het kantoortje van meneer Patrick staat een ronde doos (soort hoedendoos) waar de 
kassabonnen in kunnen van boeken die gekocht worden tijdens de kinderboekenweek. 
Twintig procent van het totaal aan bonnen, mogen wij besteden aan nieuwe boeken. Zo 

sparen we allemaal mee voor aanvullingen op de schoolbieb. 
Alvast bedankt! 
 

groene voetstappen 
Vorige week hebben we meegedaan aan het project 
Groene Voetstappen. Alle leerlingen zijn zo veel mogelijk 
met de fiets of te voet naar school gekomen. We hebben 
een mooi resultaat bereikt. Slechts een kwart van de 
kinderen werd met de auto naar school gebracht. De 
meesten kwamen te voet en een derde van de leerlingen 
kwam met de fiets. We hebben zelfs iets beter gescoord 
dan tijdens de actieweek het vorig jaar, toen kwam 30 

procent met de auto! Ga zo door allemaal!! 

Unit 3 groen van juf Jenny 
heeft het dit keer het 

allerbeste gedaan. Maar liefst 
89,5% van de deze kinderen 
kwamen op een groene 
manier naar school, met de 
fiets of te voet. Zij hebben de 
wisseltrofee ontvangen, met 
een doos heerlijke autodrop!! 
 
 

 
 
 

 

geen kinderpostzegels 
De Duizendpoot doet niet meer mee aan de kinderpostzegelactie. Vorig schooljaar wilde de 
leerkrachten eigenlijk al stoppen met de actie, maar door een administratieve fout hebben 
we toen toch nog meegedaan. Dit schooljaar wilden de collega's het echt niet meer vanwege 
een aantal redenen: 

 Kinderen zijn steeds moeilijker te motiveren om mee te doen. Er moest echt flink aan 
getrokken worden.  

 De hele afwikkeling van de kinderpostzegels kostte veel tijd in de klas, waardoor 

kostbare lestijd verloren ging.  

 Wij vinden het in deze tijd niet meer zo vanzelfsprekend dat kinderen bij mensen 

langs de deur gaan. 
Bovenstaande redenen hebben er dus voor gezorgd dat we als school niet meer deelnemen 
aan de kinderpostzegelactie. We zijn hierin in Nederland overigens zeker niet alleen. Steeds 
meer scholen stoppen met deelname.  
 
 
 



 

 

wereldfeest Bunta Beats 
Op zondag 7 oktober van 13.00 tot 17.00 uur vindt op het Floraliapark, Beneluxweg 63, 
Oosterhout het wereldfeest Bunta Beats plaats. 

Een bonte mengeling van culturen waar het hele gezin welkom is om te komen luisteren en 
kijken naar muziek en dans. 
Er zijn ook leuke workshops. Met bamboestokken bouwen, muziekinstrumenten maken, 
tekenen op draaischijven of een dans aanleren, het kan allemaal. 
Tegen een kleine vergoeding kun je zelf pizza of pannenkoeken bakken en een drankje 
kopen. 
Het wereldfeest en de workshops zijn gratis en worden aangeboden en georganiseerd door 
de gemeente Oosterhout en h19. 
Onder aan deze nieuwsbrief vindt u een flyer van Bunta Beats. 
 

korte berichten 
 Onder aan deze nieuwsbrief vindt u een flyer van de familievoorstellingen in Theater 

De Bussel van oktober en november. 

 Onder aan deze nieuwsbrief vindt u een flyer over de Dag van de Duurzaamheid, die 
wordt gehouden op zaterdag 13 oktober in de Arendshof. Er is ook een 

kinderprogramma. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 



 

 


