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wethouder Robin van der Helm op De Duizendpoot 
 
Afgelopen donderdag was Robin 
van der Helm, wethouder van o.a. 
onderwijs en jeugdbeleid, te gast 
op De Duizendpoot. Hij heeft zich 

uitgebreid laten informeren over de 
onderwijsvernieuwing waar we 
mee bezig zijn. Er is van gedachten 
gewisseld over visie op onderwijs, 
schoolgebouwen, totaalconcepten, 
waarin leren, studie, vrije 
tijdsbesteding, sociale 
voorzieningen, kinderopvang, etc. 
samenkomen. Uiteraard is er ook 
over de vernieuwbouwplannen van 
De Duizendpoot gesproken. Tijdens een rondleiding door de school werd hem heel duidelijk 
dat die nieuwbouw zeer noodzakelijk is. Van der Helm heeft ons verzekerd dat hij zal 
proberen wat meer druk op de ketel te zetten binnen de gemeente, zodat onze plannen op 

korte termijn gerealiseerd kunnen worden. Het was een zeer geanimeerd en plezierig 
bezoek! 
 
 

rapport in ontwikkeling  
 
De afgelopen periode heeft de werkgroep 
rapporten hard gewerkt opzoek naar een 
nieuwe manier van rapportage. Hoe brengen 
we de voortgang van uw kind het beste in 
beeld voor uw kind, voor u en natuurlijk voor 
onszelf. Na het onderzoeken en testen van 

een aantal mogelijke systemen zijn we nu gekomen tot twee varianten die wij vinden passen 
bij onze school. 
De komende periode zullen wij met het gehele team informatie inwinnen over deze 
systemen, zo zal er iemand langskomen op een teambijeenkomst die ons meer informatie 
kan geven en onze vragen kan beantwoorden.  
Zodra dit is afgerond en wij een definitieve keuze gemaakt hebben, dan volgt er een 
informatieavond voor u als ouder om de inhoud en de vorm van de nieuwe rapportage te 
presenteren. Hier kunt u dan ook uw vragen en ideeën met ons delen.  
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open podium   
Morgen (woensdag 14 maart) is het Open Podium voor Unit 1 en 2, waarbij 
de ouders van harte welkom zijn om te komen kijken. De optredens vinden 

plaats vanaf 11.00 uur in de aula van WD1. 
Het Open Podium voor Unit 3 en 4 is vanwege een voorstelling van Unit 3 
verplaatst naar vrijdag 23 maart om 11.00 uur. U bent ook dan welkom om te komen kijken. 
 
 

nieuws van de voorschool  
Voor onze knutselwerkjes voor Pasen gaan wij deze week en volgende week 
boterkuipjes sparen. Sparen jullie met ons mee? Dan kunnen wij er een mooie 
paasknutsel van maken met de kinderen. Hierbij hoort natuurlijk ook een 
lekkernij. Heeft u kind allergieën laat het ons dan even weten, dan kunnen wij 
hier rekening mee houden. 
 

 

open dag Amphia  
De open dag van de Amphia ziekenhuizen is vanwege de 
griepepidemie verplaatst van komende zaterdag 17 maart naar zaterdag 2 juni aanstaande. 
 
 

korte berichten 
 Meneer Kees (unit 3 groen) wordt deze week vervangen door meneer Bas Rommens 

(maandag en dinsdag) en meneer Lou van Dongen (donderdag en vrijdag). 

 Volgende week donderdag 22 maart is “Fietsvaardig” voor de groepen 8. Meer 

informatie volgt via ouderportaal. 

 
 

 
 
 


