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juf Anouk geslaagd!  
Juf Anouk (Unit 1 rood) heeft gister haar laatste toets moeten afleggen op 
de PABO. Ze is geslaagd en krijgt binnenkort haar diploma. Van harte 
proficiat juf Anouk! 
 

contactgesprekken  
Op maandag 4 en donderdag 7 februari vinden de eerste contactgesprekken 
plaats. Hiervoor krijgt u op maandag 21 januari een uitnodiging via 
ouderportaal. U kunt dan de gesprekken voor uw kind(eren) inplannen. 
 

RT-Moves 
Wij, Ron en Tess zijn twee enthousiaste en gemotiveerde 
mensen uit het onderwijs. Samen hebben wij meer dan 20 
jaar ervaring en Tess heeft haar eigen RT praktijk: R-Tess.  

 
Wij merken dat steeds meer kinderen moeite hebben met 
het automatiseren van de tafels. Dit is zonde want het is een 

belangrijk onderdeel dat steeds terugkeert bij alle 
rekenopdrachten.  
Kinderen hebben het nodig bij de breuken, procenten, 

staartdelingen, grote keersommen en meer.  
 
Onze drijfveer is kinderen met plezier laten leren. Wij willen 
hen laten ervaren hoe leuk het kan zijn om te rekenen met 
tafels. Daarom gaan wij met hen aan de slag door middel van 
een bootcamp. 12 maart gaan we van start. Er kunnen 
maximaal 16 leerlingen meedoen, schrijf je op tijd in! 
 
Heb je interesse of wil je meer informatie? Neem contact met ons op. 

Ron – 06 31698795 
Tess – 06 52629683  
RT-Moves@hotmail.com 

 

 

korte berichten 
 Onder aan deze nieuwsbrief vindt u een aankondiging van de film “From Source To 

Sea”. 

 Onder aan deze nieuwsbrief vindt u een flyer van RT-Moves. 

mailto:directie@obsduizendpoot.nl


 

 
 

Film ‘From Source To Sea’ met de Plastic Soup Surfer in Oosterhout  

Op vrijdag 15 februari 2019 vindt in Oosterhout in het voormalige zwembad de Blikken, sinds twee 

jaar alweer het creatieve onderkomen van Stichting Bock, de vertoning plaats van de 

indrukwekkende film ‘From Source To Sea’. 

‘From Source To Sea’ is een project van Merijn Tinga, wereldwijd bekend als de Plastic Soup Surfer. 

Merijn heeft zich als doel gesteld het stoppen van de plastic vervuiling van ons leefmilieu en kreeg 

hiervoor eerder internationaal aandacht door zijn overtocht over de Noordzee op zijn van plastic 

zwerfafval gemaakte surfboard. 

In ‘From Source To Sea’ maakt hij, eveneens op een van plastic zwerfafval gemaakt board, een 

nieuwe tocht van meer dan 1.000 kilometer vanaf de oorsprong van de Rijn tot aan de Noordzee 

om duidelijk te maken waar de plastic soep vandaan komt: die enorme hoeveelheden plastic die in 

onze oceanen drijven en inmiddels zijn doorgedrongen tot in onze voedselketen. 

   

Oosterhout kent meer dan 200 vrijwilligers die regelmatig de straat opgaan in hun buurt of wijk om 

zwerfafval op te ruimen. Zij kiezen ervoor om zelf iets te doen voor hun buurt of wijk en om een 

bijdrage te leveren aan het bestrijden van de plastic soep. Vanuit deze vrijwilligers is het via crowd 

funding en met hulp van de gemeente Oosterhout mogelijk gemaakt ‘From Source To Sea’ gratis in 

de Blikken te vertonen en de maker ervan, Merijn Tinga, naar Oosterhout te laten komen om zijn 

film zelf toe te lichten en vragen te beantwoorden. 

Dankzij het initiatief van Jan Daamen, als ZAPPER bekend als Capt.ZAPpoz, een unieke en 

inspirerende kans om kennis te maken met de strijd tegen de plastic soep en om deze te steunen. 

Datum: vrijdag 15 februari 

Tijdstip: inloop vanaf 19:00 uur, start film 19:30 

Waar: voormalig zwembad de Blikken, Paterserf 10 in Oosterhout in de wijk Oosterheide 

Entree: gratis, consumpties voor eigen rekening 

 

 

 

 

 

 

 

http://stichtingbock.com/
http://www.ateliertinga.nl/
https://plasticsoupsurfer.org/
https://twitter.com/CZappoz


  


