
 

Dinsdag 5 juni 2018 
website: www.obsduizendpoot.nl 
e-mail: directie@obsduizendpoot.nl 
 
 

laatste info Avondvierdaagse   
  
YELL, YELL, YELL, WE REDDEN HET WEL! GEEN AFSTAND IS VOOR ONS TE 
GROOT, WANT WIJ ZIJN VAN DE 1000POOT! 

  
We gaan lopen deze week! De wandelroutes kunt u vinden op 
www: avondvierdaagseoosterhout.nl dus zorg dat je de route uitprint van deze website. Elke 

avond vertrekken we om 18.00 uur. De laatste avond vertrekt de 10 km om 18.00 uur en de 
5 km om 18.30 uur. 
  
De vertrekpunten zijn: 
Dinsdag 5 juni: Sportpark de Contreie, Weststadweg 1 
Woensdag 6 juni: het MEK 
Donderdag 7 juni Sportpark Twins 
Vrijdag 8 juni: Basiliekplein 
  
We verzamelen steeds met alle 1000pootjes gezamenlijk en vertrekken als één grote groep. 

Aanspreekpunt en voor de 5 km zijn Willie-Anne en Beate en voor de 10 km zijn dit Peter en 
Arnaud.  Echter tijdens het wandelen bent u als ouder verantwoordelijk voor de begeleiding 
van uw kind. 
  
Shirtjes: 
Om heel Oosterhout te laten weten dat wij 1000pootjes meelopen hebben we onze 
1000pootyell, maar ook onze 1000pootshirtjes die we weer gaan dragen! Deze doen we 
natuurlijk allemaal aan tijdens het lopen, zodat we als 1000pootjes herkenbaar zijn! 
  
Maandag 4 juni krijgen de kinderen die zich hebben ingeschreven van hun eigen leerkracht: 
1) Een brief waarin afspraken, vertrektijden en exacte verzamelpunten worden vermeld 
2) een eigen stempelkaart met hierop de vertrekpunten (let wel! de leiding stempelt de 

officiële kaart dus de kaart die uw kind meekrijgt is voor “fun”.) 
3) een 1000poot shirt. De shirtjes kan je maandag 11 juni (ongewassen!) weer inleveren bij 
je eigen leerkracht. 
  
We gaan de medailles uitdelen, net als vorig jaar, aan de zijkant van de Bussel. Dit zullen we 
doen per Unit. Er staan dan 2 ouders die registreren en uitdelen. Wij hopen dat dit dan voor 
een ieder soepel verloopt. 
  
Wij hebben er zin in! Willie-Anne, Peter, Arnaud en Beate 

mailto:directie@obsduizendpoot.nl
http://avondvierdaagseoosterhout.nl/
https://maps.google.com/?q=Weststadweg+1&entry=gmail&source=g


 

 

nieuwe leerlingenraad 2018/2019  
In schooljaar 2018/2019 willen we weer verder gaan met de 
leerlingenraad onder leiding van meneer Patrick en juf Miranda. Het 

streven is om elk jaar een nieuwe leerlingenraad samen te stellen. Van 
elk leerjaar van groep 5 t/m 8 komen er twee kinderen in de 
leerlingenraad. Iedereen die zich wil opgeven kan een brief sturen 
naar leerlingenraad@obsduizendpoot.nl of een brief inleveren bij 
meneer Patrick. Op 28 juni worden alle brieven verzameld en zal de 'oude' leerlingenraad 
een 'nieuwe' leerlingenraad kiezen op basis van de ingezonden brieven. Graag willen we 
weten wie je bent en waarom je geschikt denkt te zijn. Wil je meer weten over de 
leerlingenraad? Kijk dan op onze site onder het kopje 'onderwijsvernieuwing'.   
 
 

bericht van de activiteitencommissie  
Wij  zijn op zoek naar jou!! 

Heeft jouw kind ook zo genoten van de sportdag? En kijkt jouw kind 
ook al weer uit naar de avondvierdaagse en het eindfeest op 
school? Wij wel, maar om deze activiteiten mogelijk te maken 
hebben wij nog wel een aantal enthousiaste ouders nodig die de 
activiteitencommissie (hierna AC) willen komen versterken.  
 
Wat doen wij? 
Wij zijn een club enthousiaste ouders die het leuk vinden om allerlei activiteiten voor de 
kinderen te organiseren. 
De activiteiten die wij o.a. organiseren zijn:  

- Komst van schoolfotograaf 
- Schoolreis  

- Sinterklaasviering 
- Kerstviering 
- Carnaval 
- Sportdag 
- Inschrijving avondvierdaagse 
- Eindfeest 

 
Wij vergaderen (met alle AC leden) 1x per 5 weken (+/- 9 per schooljaar) in de avond, 
afwisselend op maandag of donderdag om 20.00 uur. Kun je een keer niet naar een 
vergadering komen dan is dit, wanneer je dit op tijd meldt, geen punt.  
 
De vergaderingen van de werkgroepen kunnen gepland worden, wanneer het de leden van 
de werkgroep het beste uit komt. Dit kan op school zijn, maar bijvoorbeeld ook overdag of ’s 

avonds bij iemand thuis.  
 
Om al deze activiteiten te kunnen blijven organiseren zijn wij op zoek naar enthousiaste 
ouders, die het leuk vinden om ons daarbij te helpen. Iedereen die interesse heeft kan zich 
aanmelden voor de AC. 
 
Hoe meld ik me aan? 
Dit is heel simpel. Wanneer je interesse hebt, kom je gewoon een keer een vergadering 
bijwonen. De data waarop we vergaderen staan in de schoolkalender. Je kunt dan kijken hoe 
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het gaat, je vragen stellen en wanneer je dan nog steeds interesse hebt, kun je met een 
werkgroep meedraaien. Wil je eerst nog aanvullende informatie dan kun je op 
woensdagochtend tussen 8.45 en 9.00 uur een kopje koffie komen drinken op de locatie 
WD1. Meestal zijn er één of meer AC-leden aanwezig. Je kunt ook een mail sturen naar 

ac@obsduizendpoot.nl. 
 
Wil jij dat jouw kind en alle andere kinderen kunnen blijven genieten van de activiteiten die 
op school georganiseerd worden? Ben jij die enthousiaste ouder die deel wil uitmaken van 
de AC? Meld je dan nu aan! Kom een keer naar een vergadering of stuur een mail naar 
ac@obsduizendpoot.nl.  
 
Namens de activiteitencommissie van OBS de Duizendpoot 
 
 
 

agenda MR-vergadering 12 juni 2018 20.00 – 22.00 uur 
(vergadering is verplaatst van 11 naar 12 juni) 
1. Opening vergadering 
2. Vaststellen agenda  

3. Notulen 07-05 
4. Ingekomen stukken 
5. AC info 
6. Mededelingen directie      
  - Onderwijsontwikkeling ‘Duizendpoot 2020’ 
  - ICT stand van zaken        
  - Huisvesting stand van zaken       
7. Mededelingen bestuur 
8.   Schoolgids via Vensters/kalender 
9.   Data nieuwe schooljaar 

 Voorstel: 24-09, 12-11, 17-12, 25-02, 06-05, 03-06 
10. SOP (kort)  
11. Zelfevaluatie visitatiecommissie 
12. Verkiezingen MR-lid 
 

nieuws van de voorschool 
Deze week starten we op de voorschool met ons laatste thema! Via 
het prentenboek ‘De Mooiste Vis Van De Zee’ bewegen we ons met 
de peuters langzaam richting de zomervakantie:  
Zee, strand, zon, samen spelen, genieten en misschien wel 
“kamperen” in de tent!! 
 

Het boek waar we mee starten is van Marcus Pfister: ‘De Mooiste Vis 
Van De Zee’. Dit boek gaat over Regenboog, de mooiste vis van de 
zee, maar ook een hele trotse vis. 
 
Delen vindt hij moeilijk: ‘samen spelen, samen delen’ heeft hij nog 
niet geleerd! De andere vissen zijn jaloers op zijn mooie schubben en die zouden ze graag 
ook willen hebben. Trots, jaloezie, alleen zijn, het kunnen delen met anderen, zijn gevoelens 
waarmee jonge kinderen vaak te maken hebben.  



 

Na het lezen en babbelen over het boek proberen we in het vrije spel de kinderen bewust te 
maken van deze gevoelens bij zichzelf en bij anderen.  
Vervolgens proberen wij ze te helpen om met deze gevoelens om te gaan: samenspelen, 
even iets lenen, delen, om de beurt spelen.  

Een ander kind heeft iets, oh….. wat wil ik dat ook graag! Hoe kunnen we dat oplossen? Of 
misschien kunnen we een kind dat veel alleen speelt even laten ervaren hoe leuk het kan zijn 
om samen iets te doen! Met een ander kind, of met de juf!  
Spelend gaan we richting de vakantie. We pakken een koffertje in, of picknicken buiten. 
Spelen in de tent hoort er natuurlijk ook bij!  
 
Welkom Vinnie Kuijpers bij ons op de voorschool. Wij wensen jou heel veel speelplezier. 
 
 

tekenwedstrijd burgemeester  
 In het kader van de werving en selectie van de nieuwe burgemeester leek het de 
gemeente een leuk initiatief om de jeugd op een laagdrempelige manier te 

betrekken. Hiervoor organiseren zij een tekenwedstrijd. Bij deze tekenwedstrijd 
worden de kinderen gevraagd hun ‘(droom)burgemeester’ te ontwerpen. Wie mee 
wil doen kan op school een tekenplaat krijgen. De ontwerpen kunnen ook weer op 

school ingeleverd worden. Wij zorgen dan dat ze bij de gemeente komen. Alle 
tekeningen zullen geëxposeerd worden in Theek5 vanaf 4 juli. Er zijn ook mooie prijzen mee 
te winnen, zoals een high tea met de nieuwe burgemeester en een ijsje voor de hele klas. De 
tekeningen kunnen t/m 18 juni op school ingeleverd worden. Onder aan de nieuwsbrief 
vindt u een flyer. 
 
 

buitenspeeldag Beemdenbuurt  
De Beemdenbuurt organiseert op woensdag 13 juni een 

buitenspeeldag. 
Onder aan deze nieuwsbrief vindt u een flyer met meer informatie. 
 
 
 

parkeerplaatsen Willem Dreeslaan vrijhouden  
woensdag 13 juni  
i.v.m. rioolrenovatie Teldershof-Willem Deeslaan 
 
Op woensdag 13 juni 2018 voert aannemer Aarsleff in opdracht van de gemeente 
Oosterhout renovatiewerkzaamheden uit aan een deel van het riool in de Teldershof en 
een stukje Willem Dreeslaan. De parkeerplaatsen naast de basisschool (gedeelte vanaf 

fietspad Vissersweg tot Willem Dreeslaan 4) zijn die dag buiten gebruik. De aannemer 
heeft hier werkruimte nodig bij de rioolput in de kruising Willem Dreeslaan-Teldershof. 
 
Wij verzoeken u vriendelijk op woensdag 13 juni de rood gemarkeerde parkeerstrook op 
onderstaand kaartje vrij te houden. 
 



 

 
 
Men kan wel gewoon parkeren bij de parkeerplaatsen aan de Drostendam. Deze liggen, 
komende vanaf de Herendam, net vóór de kruising met het fietspad Vissersweg. 
 
 

heldenkamp 
In Breda wordt een Heldenkamp georganiseerd voor kinderen van 7 t/m 14 jaar van 13-15 
juli. Het Heldenkamp is bedoeld voor kinderen die wel wat extra weerbaarheid en 
zelfvertrouwen kunnen gebruiken.  
Met behulp van JiuJitsu technieken leren ze opkomen voor zichzelf, grenzen te stellen en 
hoe ze met pesten om kunnen gaan.  
De kinderen krijgen de kans om nieuwe vriendschappen aan te gaan en om te gaan met 

nieuwe uitdagingen.  
Onder aan deze nieuwsbrief vindt u een flyer met meer informatie. 
 
 

korte berichten 
 De doorschuifochtend stond gepland op donderdag 5 juli, maar is uit praktische 

overwegingen verplaatst naar vrijdag 29 juni. Alle kinderen gaan die ochtend naar 
hun nieuwe klas en hun nieuwe leerkracht. We doen dan even net alsof het volgend 
schooljaar al begonnen is. Meer informatie hierover krijgt u binnenkort. 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 



 

 
 
 
 


