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Duizendpoot op TV 
In december zijn er door de ORTS opnamen gemaakt op de Duizendpoot. Dit is 

gebeurd om een beeld te schetsen van een basisschool anno nu. De beelden die 

gemaakt zijn worden uitgezonden op 25 en 26 januari a.s. op de ORTS. De vertoning 

van de documentaire is steeds op het hele uur en start op 25 januari om 18.00 uur. 

Ieder uur zal de film dus vertoond worden t/m 26 januari 18.00 uur. 

 

 

 

Agenda vergadering AC 23 januari 2018 
1. Opening en welkom 

2. Notulen vorige vergadering (maandag 11 december 2017) 

3. Ingekomen stukken en mededelingen 

4. Financieel 

 Stand van zaken ouderbijdrage 

5. Werkgroepen          

- Evaluatie Sinterklaas (zie bijlage) 

- Evaluatie Kerstwerkgroep  

- Activiteit MR-OR-Leraren 

- Carnaval voortgang 

- Pasen???   

6. Rondvraag 

 

 

 

parkeren auto’s in de buurt van school 
We krijgen klachten van omwonenden van de school dat ze soms met 

hun auto niet meer weg kunnen, omdat er auto’s van ouders voor hun 

oprit geparkeerd staan. Wilt u bij het ophalen / wegbrengen van uw kind(eren) met de auto ervoor 

zorgen dat u de auto niet parkeert voor de oprit van een huis.  

Parkeren op trottoirs in de buurt van school komt helaas ook voor en dat veroorzaakt gevaarlijke 

situaties!  

Niet iedereen kan vlak naast de ingang parkeren. Als daar geen plaats meer is, moet u de auto 

gewoon een eindje verderop parkeren! Zet uw auto weg op een goede en veilige plek, waarbij u geen 

overlast of gevaar veroorzaakt voor anderen! 
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verslag leerlingenraad donderdag 18 januari 
Aanwezig: Jered, Zoë, Daimy, Morris, Quinn, Lotte, Danagan, Guusje, juf Miranda, Juf 

Ilona en meneer Patrick 

Afwezig:  Lotte 

- De leerlingen van groep 8 hadden vandaag al met de nieuwe chromebooks 

gewerkt. Ze hebben even verteld wat hun eerste ervaringen waren. Die waren in 

ieder geval heel positief 

- Juf Ilona is weer terug van zwangerschapsverlof en zal ook weer regelmatig aansluiten bij de 

leerlingenraad om te horen wat de leerlingen allemaal vinden 

- Kinderen van de leerlingenraad hebben allemaal een foto gekregen van de leerlingenraad 

- Weer kort gesproken over onze onderwijsvernieuwing. Kinderen zijn tevreden. Gaan met plezier 

naar school. Vinden onze nieuwe werkwijze in units fijn. 

- Er werd weer gesproken over de wc’s. Wc’s zijn nog steeds regelmatig vies. Besproken dat dit 

echt aan de kinderen zelf ligt. Wc’s worden elke dag schoongemaakt.  

 

- De volgende leerlingenraad is op donderdag 22 februari 

 

 

 

rapportage unit 3 blauw 
Zoals u inmiddels zult weten heeft Juf Anja onlangs een ongeluk met haar 

fiets gehad. Helaas duurt haar herstel langer dan vooraf gedacht. We 

proberen haar afwezigheid zo goed mogelijk op te vangen, maar helaas zijn er ook regelmatig weinig 

of geen invallers. Zoals u weet komen ook de oudergesprekken dichterbij. Omdat op dit moment nog 

niet duidelijk is wanneer Juf Anja weer terug aan het werk kan, stellen we de oudergesprekken voor 

de groep van juf Anja even uit. Op het moment dat juf Anja terug op school is zullen er nieuwe 

momenten worden gepland voor de oudergesprekken. We houden u op de hoogte. 

 

 

 

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 
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