
 

Dinsdag 27 februari 2018 

website: www.obsduizendpoot.nl 

e-mail: directie@obsduizendpoot.nl 
 

agenda vergadering activiteitencommissie donderdag 1 maart  
1. Opening en welkom 

2. Notulen vorige vergadering (doorgeschoven naar volgende vergadering) 

3. Ingekomen stukken en mededelingen 

4. Financieel 

 Stand van zaken ouderbijdrage   

 Automatische incasso 

5. Werkgroepen        

  

  Update lijst werkgroepen 

  Evaluatie Carnaval 

  Voortgang Sportdag    

6. Rondvraag 

 

bericht van de MR  
De medezeggenschapsraad is maandag 26 februari bij elkaar geweest.  

 Er is gesproken over de formatie voor volgend schooljaar. We zullen dan 

starten met hetzelfde aantal groepen (13) als dit schooljaar. De samenstelling 

van de units zal uiteraard wel wijzigen. 

 De verschillende units zullen communiceren met de ouders via het ouderportaal. Zo zult u op 

de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen binnen de units. 

 De nieuwe unilocatie van de Duizendpoot is ter sprake gekomen. We zullen in de 

bouwplannen blijven vasthouden aan onze onderwijskundige en pedagogische 

uitgangspunten. De plannen worden op dit moment bijgesteld en gaan dan weer ter 

beoordeling naar de gemeente. 

 

koningsspelen / sportdag   
Op vrijdag 20 april 2018 is het weer tijd voor de Koningsspelen. Wij hebben in de 

ochtend (tot 12.30 uur) hulp nodig voor de begeleiding van de teams/spelletjes. Wilt 

u een aandeel leveren aan wat belooft een geweldige dag te worden?!! Inschrijven 

kan op de inschrijflijsten die hangen bij elke groep. 

Namens de sportdagwerkgroep, bedankt voor uw hulp!! 

 

nieuws van de voorschool  
We beginnen deze week op de voorschool met het project “ziek en gezond”. Allerlei zaken 

die met dit thema te maken hebben zullen aan de orde komen: naar de dokter, gezond 

blijven, goed eten en slapen, handen wassen voor het eten en na toiletbezoek, etc. Er 

worden in de klas twee themahoeken ingericht. Ook thuis kunt u met uw kind over dit thema praten.  

De ouders van de peuters krijgen een themabrief mee naar huis met uitgebreide informatie. 
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nieuw thema in unit 1 
Afgelopen week zijn we gestart met een nieuw thema: ziek en gezond. Binnen dit thema zullen we 

van alles leren over ziek zijn, de dokter, het ziekenhuis, de tandarts en gezonde voeding. De 

speelhoeken zijn weer aangepast aan het thema, zoals onze eigen huisartsenpraktijk in de hal, het 

ziekenhuis in de huishoek, de apotheek in de rekenhoek en de verteltafel in de leeshoek. In de 

letterhoek staat dit thema de letter z van ziek en zebra centraal. Ook in de andere hoeken zijn weer 

activiteiten te vinden passend bij het thema. Om de echte wereld bij ons onderwijs te betrekken 

komt vandaag huisarts Daan Haverkamp bij ons op bezoek in de unit, hij komt ons van alles vertellen 

over een bezoekje aan de huisarts.  

 

Tip: Erg leuk en toevallig is dat er binnenkort ook een open dag is in het ziekenhuis die u met uw kind 

kunt bezoeken. Hierover leest u meer elders in deze nieuwsbrief. 

  

 

bericht van Terre des Hommes  
Boekwinkel Terre des Hommes 

Sinds 2015 heeft Terre des Hommes een boekwinkel in Oosterhout. Mensen 

kunnen daar kun overtollige boeken inleveren en/of tegen zeer lage prijs 

boeken aanschaffen. De opbrengst in volledig ten gunste van het goede doel 

(het tegengaan van kinderuitbuiting wereldwijd). De winkels van Terre des Hommes worden volledig 

gerund door vrijwilligers. 

Onlangs schafte een basisschool bij ons tot tweemaal toe een grote hoeveelheid, vrijwel nieuwe 

jeugdboeken aan. Dat bracht ons op het idee de andere basisscholen in Oosterhout en omstreken 

aan te schrijven om ze op de hoogte te brengen van deze mogelijkheid. Hopelijk kunnen we ook uw 

school blij maken met een zeer voordelige aankoop. Onze collectie jeugdboeken is inmiddels zeer 

groot. Ook ouders zijn natuurlijk van harte welkom om te komen shoppen in onze boekwinkel!! 

De boekwinkel is gevestigd op Leijsenhoek 36 en is elke vrijdag en zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur 

geopend. 

Heeft u nog vragen, dan kunt u altijd bellen naar Ton van Well op nummer 0162-460251. 

 

open dag Amphia 2018  
Hoe ziet een operatiekamer eruit? Hoe staat ‘t met je bloeddruk? Hoe ziet een dokter er 

van dichtbij uit? Kortom, wat gebeurt er eigenlijk allemaal in een ziekenhuis?  

Kom het zelf ontdekken op zaterdag 17 maart 2018. Tussen 11.00 en 16.00 uur ben je van 

harte welkom op de locaties Molengracht en Langendijk in Breda en op de Pasteurlaan in 

Oosterhout. Er zijn vele activiteiten. Voor jong en oud. Zo kan iedereen op een interessante, 

leerzame en leuke manier kennis maken met wat er allemaal in een ziekenhuis gebeurt. Bezoekers 



 

kunnen niet alleen meekijken, maar ook meedoen. Er zijn demonstraties, oefeningen, quizzen, etc. 

Neem ook een kijkje in een operatiekamer of zie hoe traumaopvang gaat. Kinderen kunnen hun hand 

laten gipsen, met hun liefste knuffel of pop naar de knuffeldokter, meedoen aan een speurtocht, zich 

laten schminken of op de foto als dokter of verpleegkundige.  

Kijk goed in het programma, waar je wat kunt zien en doen (op iedere locatie zijn er andere 

activiteiten): www.amphia.nl/opendag 

Zet bij 17 maart maar vast “OPEN DAG AMPHIA” in de agenda! 

 

korte berichten 
 Meneer Kees wordt deze week vervangen door meneer Bas Rommens op maandag en 

dinsdag en door meneer Lou van Dongen op donderdag en vrijdag. 
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