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welkom in een nieuw schooljaar 
We hopen dat iedereen een heel fijne vakantie heeft gehad, lekker is uitgerust en veel zin 
heeft om het nieuwe schooljaar te beginnen. 
 
We kijken er in ieder geval naar uit om samen met jullie verder te bouwen aan eigentijds, 

sprankelend onderwijs waar elk kind zich optimaal kan en mag ontwikkelen.  
 
Zoals u weet staat mijn deur altijd voor u open, dus ook in dit nieuwe jaar!  

 
Patrick Lazaroms 
 

schoolreis en ouderbijdrage 
Aangezien we vrij snel na de zomervakantie al op schoolreis gaan (op donderdag 20 
september), willen wij u verzoeken de ouderbijdrage zo snel mogelijk over te maken, zodat 
de schoolreis bekostigd kan worden. Onder aan deze nieuwsbrief vindt u nogmaals de brief 
van de Activiteitencommissie met de benodigde gegevens. 
 

nieuws omtrent het pedagogisch klimaat op de Duizendpoot 
Graag willen we een fijne en veilige omgeving voor iedereen. Daarom gaan we dit schooljaar 
een aantal gedragsverwachtingen centraal stellen in de school. De eerste 
gedragsverwachting is: 

Dit hangt naast ieder lokaal op de 
Duizendpoot.  
Het is fijn dat u met uw kind deze 
gedragsverwachting bespreekt en nakomt bij 
het naar school brengen. 
We hopen met uw hulp (ouders, opa’s en 
oma’s) een fijne en veilige sfeer voor iedereen 
te creëren op de Duizendpoot. 

 
 

we gaan weer naar school 
In Oosterhout ziet u overal deze afbeelding hangen om aandacht te vragen 
voor schoolgaande kinderen in het verkeer. Na de vakantie wordt het 
verkeer weer drukker en zijn er dagelijks ook veel kinderen in het verkeer 
onderweg van en naar de scholen. Het zou fijn zijn als iedereen voorzichtig is 
en rekening met elkaar houdt. Zo houden we het voor iedereen veilig in het 
verkeer.  

Wij lopen en praten rustig in de school 
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informatieavond dinsdag 28 augustus 
Volgende week dinsdag 28 augustus vindt de jaarlijkse informatieavond plaats, waar u wordt 
geïnformeerd over het nieuwe schooljaar. De avond start voor Unit 1 om 18.30 uur, voor 

Unit 2 om 19.30 uur en voor Unit 3 om 20.30 uur. 
 
 

Brabants Verkeersveiligheids Label 
We hebben als Duizendpoot wederom voldaan aan de eisen voor het 
Brabants Verkeersveiligheids Label. Hiermee wordt aangegeven dat 
we ons voldoende inzetten voor verkeersonderwijs en 
verkeersveiligheid rondom de school. 
 
 

spelen op de gang in unit 1 
Samen met de kinderen werken wij er iedere dag aan om de 
speelhoeken in de gang netjes op te ruimen. Dit is fijn want zo kunnen 
de kinderen die starten met spelen ook in een opgeruimde hoek beginnen. We vinden het 
fijn als u uw jongere kinderen voor of na schooltijd niet in de hoeken laat spelen. Wanneer 
uw kind er toch even gespeeld heeft, wilt u er dan voor zorgen dat deze hoek weer netjes 
achter gelaten wordt.  
Ook vragen we u om kinderen niet te laten fietsen op de fietsjes die op het schoolplein 
geparkeerd staan. 
Alvast vriendelijk bedankt namens de kinderen en juffen van unit 1.  
 
 

nieuws van de voorschool 
Beste ouders en verzorgers, wij hopen dat jullie allemaal een fijne vakantie hebben gehad. 
Het nieuwe schooljaar 2018-2019 gaat van start. 
Wij heten Matz, Emme, Saar, Noah en Faye van harte welkom op onze voorschool. 
Wat hebben we weer genoten deze eerste dag van onze peuters. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze week zijn wij van start gegaan met het thema “Welkom”. Dit doen we twee weken. 
Om weer in het ritme te komen, hoe een dagdeel eruit ziet en wat we allemaal kunnen 
doen. Bijvoorbeeld gezamenlijk fruiteten, drinken, opruimen etc. 
 
Wist u dat? 

 het fijn is als jas, tas, beker en fruitbakje voorzien zijn van de naam van uw kind? 



 

 het handig is als uw kind altijd in zijn rugzak luierbroekjes, billendoekjes en 
verschoonkleding bij heeft? 

 het fijn is als uw kind het fruit en drinken dat u meegeeft ook op kan? Geef dus niet 
teveel mee, zodat wij de kinderen kunnen complimenteren dat ze alles op hebben. 
Snij druiven en snoeptomaatjes in de lengte door, dit vanwege verstikkinggevaar. 

 het goed is voor de mondmotoriek te drinken uit een gewone beker met draaidop? 

 het handig is met het brengen en halen van uw kind niet te blijven staan in de 
deuropening of smalle doorloop? Andere ouders hebben hier last van als hun kind 
nog zit te wachten in de kring. 

 wij ook meedoen met de gedragsverwachtingen die wij hier op de Duizendpoot 

hanteren? WIJ LOPEN EN PRATEN RUSTIG IN DE SCHOOL.. Dit geldt voor 
leerkrachten, ouders en de kinderen. 
 

 
korte berichten 

 Onder aan deze nieuwsbrief vindt u een flyer van H19 i.v.m. het nieuwe 

cursusseizoen. 

 Onder aan deze nieuwsbrief vindt u een flyer van Kinderkoor de Flierefluiters en 

Tienerkoor Between. 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 



 

 


