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Namens directie, team, 
medezeggenschapsraad en 
activiteitencommissie wensen wij alle 
Duizendpootjes en hun familie een 
sprankelend en kleurrijk nieuw jaar! 

 

 

 

kerstviering 2017 
"SAMEN MET ELKAAR". Zo klonk het kerstthema van dit jaar.   

 

Kinderen, leerkrachten en ouders hebben zich voor 100 procent ingezet voor Stichting Leergeld 

Oosterhout.  

De gezellige kerstmarkt werd druk bezocht door ouders, verzorgers, opa's, oma's, 

buurtgenoten, vriendjes en vriendinnetjes. 

Regiocoördinator Angelique Smit mocht vrijdagochtend uit handen van onze Duizendpoot 

mascotte met de naam Duizie een cheque in ontvangst nemen van € 1040,40 . Een bedrag 

waar we met z'n allen erg trots op mogen zijn. Vele kinderen zullen hiermee weer 

geholpen worden om mee te kunnen doen, net zoals al hun klasgenootjes. 

Dank aan alle ouders, leerkrachten en kinderen.   

 

De wensbomen in beide gebouwen hingen vol met leuke, originele en ontroerende wensen. De wens 

van Neyla uit unit 1 groep groen werd door de werkgroep uitgekozen om in vervulling te laten gaan. 

Zij wenste voor de hele unit een gezellige spelletjesdag. In 2018 zullen we deze samen met Neyla op 

een geschikt moment gaan organiseren. Vervolgens wenste Lara uit unit 4 groep blauw iets voor 

onze meneer Jurgen, waar hij heel erg blij mee is. Zij wenste dat meer kinderen hem willen en 

kunnen helpen met het doen van klusjes. Het allereerste klusje waar meneer Jurgen graag bij 

geholpen zou willen worden is het schoon en fris houden van de toiletten. Iedereen kan hier zijn 

steentje aan bijdragen, iedere dag weer. Dat is fijn voor alle kinderen, leerkrachten en zeker ook voor 

meneer Jurgen, die de viezigheid van een ander niet hoeft op te ruimen. We starten meteen in het 

nieuwe jaar .  

Tevens een goed voornemen.  

 

Namens de kerstwerkgroep wensen we iedereen een zorgzaam, gezond en goed 2018. 
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nieuwe chromebooks voor de Duizendpoot 
Het nieuwe jaar is net begonnen en we hebben al iets moois binnengekregen op de Duizendpoot. We 

hebben net voor de kerstvakantie 90 chromebooks besteld en deze zijn gisteren afgeleverd. De 

komende twee weken krijgen de juffen en meneren nog uitleg en daarna kunnen ze door de 

kinderen gebruikt gaan worden. We hebben gekozen voor chromebooks omdat dit mooie compacte 

apparaten zijn en dit past in onze visie dat we kinderen met zoveel mogelijk verschillende devices in 

aanraking willen laten komen. Vorig jaar hebben we daarom 30 ipads aangeschaft en nu dus 90 

chromebooks. De chromebooks zullen gebruikt gaan worden in de units 3 en 4, maar wellicht dat ook 

de andere units er wel eens gebruik van kunnen gaan maken. Deels zullen we ook afstappen van het 

werken in werkboekjes, maar zal dit voortaan op de digitale manier gaan gebeuren. We gaan dit 

doen met de software van gynzy kids. Vanuit dit bedrijf krijgen we hier ook nog uitleg over. Gynzy 

kids sluit mooi aan bij onze nieuwe manier van werken, waarbij we in principe iedere leerling op zijn 

of haar eigen niveau willen laten werken. De chromebooks kunnen hierbij zeker ondersteunend zijn. 

Het zal later ook mogelijk worden dat kinderen thuis verder kunnen werken waar ze op school mee 

begonnen zijn. Met behulp van de chromebooks gaan we namelijk volledig in de cloud werken. 

 

       
 

 

juf Anic zwanger 
Groot nieuws! Juf Anic (intern begeleider en Unit 2 blauw) en haar man Rutger 

verwachten hun eerste kindje eind juni. We wensen juf Anic een fijne onbezorgde 

zwangerschap! 

 

 

nieuws van de voorschool 
Helga heeft besloten om een nieuwe uitdaging aan te gaan en heeft derhalve ontslag 

genomen per 1 februari 2018. In januari zal zij op de donderdagen al gaan werken bij 

haar nieuwe baas. Haar overige werkdagen in januari (op maandag en woensdag) zal 

zij wel nog werken voor de groep. 

 

We hebben inmiddels een vervangster voor Helga gevonden in de persoon van Kim Priest. Kim zal de 

uren van Helga overnemen. Dit betekent dat zij in januari op donderdag op de Duizendpoot komt 

werken en vanaf 1 februari ook de overige uren van Helga.  

 

Verder hebben we helaas moeten besluiten om te stoppen met de extra dagdelen op dinsdagmiddag 

en vrijdagochtend. Met het weghalen van de extra dagdelen kunnen wij op dit moment alle 

leerlingen plaatsen. Voor de kinderen van de dinsdagmiddag- en vrijdagochtendgroep worden 

alternatieve dagdelen geboden. 



 

 

oudercommissie voorschool obs Duizendpoot 
Beste ouders, 

Via deze weg willen we jullie, namens Delta-onderwijs, voorstellen aan de oudercommissie van de 

voorschool. 

Robin Schuttrups en Surel van de Vliet vormen samen deze commissie. Ze zoeken nog één ouder om 

het team te versterken. Als commissie willen ze de ouders vertegenwoordigen en bijdragen aan de 

juiste aansluiting tussen het beleid van de school en de behoeftes die er zijn. Om dit te kunnen doen 

is het belangrijk om in contact te blijven met de ouders, de directie en de PM-ers. Zie daarom 

hieronder hun uitnodiging. 

 

Uitnodiging Oudercafé Voorschool 25-1-2018 

Heeft u een kind op de voorschool? Dan willen we graag met u in gesprek. Op donderdag 25 januari 

is er de mogelijkheid om samen te komen. Zo kunnen we kijken wat we voor elkaar kunnen 

betekenen. Het is ook waardevol om in contact te komen met andere 

ouders. We kunnen ervaringen met elkaar delen, ideeën en tips 

bespreekbaar maken en meteen met u kennismaken. 

Twee inloopmomenten 8:45 uur of 19.00 uur 

Om iedereen de gelegenheid te geven om te komen organiseren we twee 

inloopmomenten. 

U kunt in de ochtend langslopen vanaf 8.45 tot 9.30 uur. Of in de avond 

vanaf 19.00 uur tot 19.45. 

We zullen in het handvaardigheidslokaal naast de ingang klaarstaan om u te ontmoeten. Ook al heeft 

u een kwartiertje om langs te komen is dat voor ons voldoende.  

Aanmelden voor oudercafé  

In verband met de organisatie is het fijn om te weten wanneer u kunt komen. Wilt u dit melden via 

directie@obsduizendpoot.nl? Eén van ons aanspreken mag natuurlijk ook! 

 

Hartelijke groet en hopelijk tot 25 januari! 

De oudercommissie voorschool 

Robin Schuttrups en Surel van der Vliet 

 
 

 

nieuws van unit 1, thema Piraten 
De komende vijf weken gaan we met de kleuters aan de slag binnen het 

thema Piraten. Het prentenboek Woeste Willem zal hierbij centraal staan. 

Vanuit het prentenboek gaan we het vooral hebben over: leren van 

elkaar. Samen met de kinderen zullen we de themahoek gaan ontwerpen 

en opzetten, zodat het een spel wordt van ons samen. Van elkaar leer je 

ten slotte het meest. Een van de dingen die centraal staan zijn 

bijvoorbeeld drijven en zinken, welke materialen drijven en welke zinken? 

En kunnen wij dan ook zelf bootjes maken die blijven drijven?  
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Ook in dit thema leren we weer een nieuwe letter, dit keer de letter ‘P’ van piraten. Tijdens 

kringactiviteiten en in de letterhoek kunnen de kinderen weer aan de slag om zich deze letter eigen 

te maken. 

Om het thema nog leuker te maken zijn we op zoek naar een aantal 

spullen waar u ons misschien bij kunt helpen. Wanneer u thuis nog 

ergens oude sleutels hebt zouden wij deze graag van u willen lenen. 

Ook (oude) verkleedkleding van piraten is van harte welkom. Als 

laatste zoeken wij stenen. Geen bakstenen maar gewoon kleine 

keitjes die de kinderen kunnen schilderen om er goudstukken van 

te maken. Het zou leuk zijn als u de onderweg naar school 

gevonden schatten (stenen) mee naar school kunt laten nemen.  

 

 

korte berichten 
 Deze week worden de kinderen gecontroleerd op hoofdluis. 

 Onder aan deze nieuwsbrief vindt u nogmaals informatie over een typecursus in Oosterhout. 

  

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
 

Typecursus voor groep 6 / 7 / 8. 

 

Wil jij ook makkelijker en vooral sneller je huiswerk kunnen maken, boekverslagen typen etc.  

Dan is nu je kans. 

 

Er zal er weer een cursus blind typen (met 10 vingers) worden gegeven bij Les van Clasin, Abdis van 

Thornstraat 68 B te Oosterhout. 

De cursus start op woensdag 17 januari om 17.00 uur en op donderdag 18 januari om 17.00 uur. 

De cursus is toegankelijk voor alle kinderen van groep 6 tot en met 8. De cursus bestaat uit 10 

klassikale lessen (+ thuis oefenen via het online programma) en een examen. De kosten zijn € 140,00 

euro incl. BTW. Ze krijgen hiervoor individuele begeleiding, een infomap, de inlogcodes, 

examentraining (met diploma of certificaat) en leuke extra's. De groep start om 17.00 – 18.00 uur. 

Laptops zijn aanwezig. Er is een aparte variant voor kinderen met dyslexie.  

 

Weet je niet of het wat voor je is? Kom dan toch de eerste les en doe een proefles mee. 

Laat je wel even weten dat je komt? 

 

Schrijf je nu vast in om zeker te zijn van een plaats.  

Ga voor meer informatie naar de website. 

 

www.lesvanclasin.nl 

info@lesvanclasin.nl 

Tel.nr: 06-43080832 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


