
 

Dinsdag 26 juni 2018 
website: www.obsduizendpoot.nl 
e-mail: directie@obsduizendpoot.nl 
 

poetsavond   
Zoals u wellicht heeft gehoord via allerlei kanalen hebben we aanstaande 
woensdag weer onze jaarlijkse poetsavond. Hoewel we heel goed 
beseffen dat dit voor iedereen een drukke periode is, willen we uiteraard 
wel dat uw kind(eren) volgend schooljaar weer een frisse start maken. We 

hebben op dit moment nog niet zoveel aanmeldingen, maar u weet: vele 
handen maken licht werk! We hopen toch dat u een paar uurtjes wilt 
komen helpen. We starten om 19.00 uur. Alvast ontzettend bedankt voor 

uw medewerking. 
 

doorschuifochtend 
Komende vrijdag 29 juni is doorschuifochtend. We doen dan net alsof het al 20 augustus is 
en het nieuwe schooljaar al is begonnen. Alle kinderen starten die ochtend in hun nieuwe 
klas, met de leerkracht en de kinderen waar ze het volgend schooljaar bij zitten.  
Hieronder ziet u nogmaals de plattegrond, zodat u weet waar de kinderen die ochtend naar 
toe moeten. De doorschuifochtend zal duren tot 10.30 uur. 

 
Willem Dreeslaan 1      Willem Dreeslaan 3 
 

rectificatie 
In de nieuwsbrief van vorige week is een fout geslopen. In het stukje over de schoolreis 
stond het bankrekeningnummer niet helemaal correct vermeld. Hieronder nogmaals het 
stukje, nu met het juiste bankrekeningnummer. 
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schoolreis  
Over een paar maanden is het weer zover!!! Op donderdag 20 september 

gaan we op schoolreis. 
Waar we naar toe gaan, houden we nog even geheim. 
Wel kunnen we vertellen, dat we met alle units naar één locatie gaan en 
dat alle kinderen vrijdag 21 september vrij zijn. Hulpouders zijn niet nodig dit jaar. 
Zoals altijd gaan we natuurlijk weer gezellig met de bus. 
 
Nadere informatie (eten, drinken enz.) volgt na de zomervakantie. 
 
Aangezien we vrij snel na de zomervakantie al op schoolreis gaan, willen wij u verzoeken de 
ouderbijdrage voor 15 juli 2018 over te maken, zodat de schoolreis bekostigd kan worden. U 
kunt de ouderbijdrage overmaken op rekeningnummer NL36 RABO 0112 257 798 t.n.v. 
Ouderraad De Duizendpoot te Oosterhout. Vermeld hierbij duidelijk de naam en groep (de 

groep van komend schooljaar) van uw kind(eren). 
 
Alvast bedankt namens de Werkgroep schoolreis. 

 
 

juf Britt 
Hoewel we uiteraard zo zorgvuldig mogelijk zijn bij het samenstellen van de extra 
nieuwsbrief van afgelopen vrijdag zijn we daarin toch juf Britt vergeten. Hoewel juf Britt 
formeel een invaljuf was heeft ze uiteindelijk het hele jaar voor unit 2 oranje gestaan. Juf 
Britt zal volgend schooljaar niet meer werkzaam op de Duizendpoot, maar zal aan de slag 
gaan in Breda bij INOS, een bestuur van een aantal scholen uit Breda. We wensen juf Britt 
uiteraard heel veel succes bij haar nieuwe uitdaging. 

 
 

leerlingenraad   
A.s. donderdag 28 juni is er al weer de laatste leerlingenraad van dit 
schooljaar. Dit betekent ook de laatste keer voor de huidige leerlingenraad. 
Kinderen die zich nog aan willen melden voor de leerlingenraad van volgend 
schooljaar kunnen dit uiterlijk woensdag (morgen) doen. Je stuurt dan een 
mailtje naar meneer Patrick en vertelt in deze mail waarom jij graag in de leerlingenraad 
wilt. Tijdens de vergadering van a.s. donderdag kiest de huidige leerlingenraad de nieuwe 
raad voor volgend schooljaar. Hierover hoort u meer in de nieuwsbrief van volgende week.  
 
 

schminkers gezocht 
Beste ouders/verzorgers, 
We hebben al 2 leuke schminkers gevonden, maar we zijn nog op zoek naar 2 /3 
leuke, lieve moeders/vaders/opa’s/ oma’s die dat willen doen.  Het zou dus leuk 
zijn als u voor het Eindfeest zou willen schminken. U kunt zich opgeven bij de 
kinderen van Unit 4 Geel en unit 4 Rood. Als u zich heeft opgegeven en komt 
helpen dan bent u op 5 juli van harte welkom. U wordt dan om 13:45 verwacht bij 
het schminken.  Alvast bedankt! 



 

lezen in de vakantie   
Na de zomervakantie ervaren leerkrachten regelmatig dat kinderen achteruit zijn 
gegaan in hun leesvaardigheid. Dat is erg jammer, want het is demotiverend voor 
uw kind aan de start van het nieuwe schooljaar.  

Zo’n leesdip kan worden voorkomen als uw kind ook tijdens de vakantie blijft 
lezen.  
Om het u makkelijk te maken, vindt u onderaan deze nieuwsbrief lijstjes met boeken voor 
groep 4, groep 5-6 en groep 7-8. Het zijn recent verschenen boeken die de kinderen wellicht 
nog niet kennen en die daarom hun nieuwsgierigheid kunnen opwekken. Een goede website 
om zelf geschikte boeken op te zoeken is www.jaapleest.nl  Op die site bespreekt 
kinderboekenexpert Jaap Friso regelmatig nieuwe jeugdboeken. Maar het belangrijkste is 
om uw kind vooral zelf een boek te laten kiezen dat niet te moeilijk is. Zo zorgt u ervoor dat 
de leesmotivatie optimaal is en blijft.  
 
Twee andere tips om het lezen tijdens de zomervakantie te bevorderen zijn:  

 De Vakantiebieb-app: met deze app kunt u gedurende de zomermaanden gratis een 

aantal boeken, ook kinderboeken, lezen op tablet of smartphone. Ook als u geen lid 
bent van de bibliotheek. Dat scheelt ruimte in de koffer! U kunt de app downloaden 
van 1 juli t/m 31 augustus (www.onlinebibliotheek.nl/vakantiebieb).  

 Tijdschriften: lezen hoeft niet per se uit een boek te zijn. Lezen in tijdschriften en 
strips betekent net zo goed leeskilometers maken. Veel tijdschriften hebben in de 
zomermaanden bovendien dikke vakantieboeken voor extra veel lees- en doeplezier. 

 
 

kalendertje laatste schoolweken   
 
27 juni  poetsavond 
29 juni  doorschuifochtend 

3 juli  13.30 uur musical unit 1 en 2, hulpouders en belangstellenden 
  19.00 uur musical en afscheidsavond groep 8 groen 
4 juli  11.00 uur musical unit 3 en 4, hulpouders en belangstellenden 
  19.00 uur musical en afscheidsavond groep 8 blauw 
5 juli  eindfeest 

18.30 uur rapport ophalen en eindborrel 
6 juli  alle kinderen vrij, begin van de zomervakantie 
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