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vanavond informatieavond voor alle ouders   

Vandaag, dinsdag 28 augustus, zijn alle ouders van harte uitgenodigd om het 
jaar gezamenlijk te "openen". Er zal informatie gegeven worden over het nieuwe 
schooljaar en er is uiteraard ruimte voor vragen en inbreng. We zien jullie graag!  
In tegenstelling tot andere jaren is dit jaar de informatieavond niet bedoeld voor 
de kinderen, alleen voor de ouders. 
Unit 1: 18.30 uur 
Unit 2: 19.30 uur 
Unit 3: 20.30 uur 
 
 

schoolkalender  
De schoolkalender voor dit schooljaar is weer helemaal up to date. U vindt de 
kalender op onze website en op het ouderportaal. 
 
 

overblijven   
Wilt u uw kind(eren) laten overblijven, dan kunt u ze opgeven via de website 
www.overblijvenmetedith.nl    Dus niet via het ouderportaal! 
 
 

foto’s van kinderen op website en ouderportaal  
Op het inschrijfformulier van uw kind heeft u toestemming gegeven voor publicatie 
van beeld / film / fotomateriaal van uw kind op website en ouderportaal. In het 
kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) vragen we u 
nogmaals of u daar nog steeds geen bezwaar tegen heeft. Anders kunt u dat 
melden bij Patrick Lazaroms, onze locatiedirecteur. 
 
 

schoolreis   
Over een paar weken is het weer zover!!! Op donderdag 20 september 
gaan we op schoolreis. Alle units gaan deze keer naar Duinoord. 
  
Er gaan alleen leerkrachten en leden van de werkgroep schoolreis mee. 
Verder zijn er geen begeleiders nodig. Het wordt een all-inclusive schoolreisje. Er is de hele 
dag voldoende eten en drinken voor alle kinderen. Zij hoeven dus niets mee te nemen. 
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Makkelijke speelkleding en stevige dichte schoenen zijn aan te bevelen. Kinderen mogen 
géén sieraden dragen en ook mobieltjes blijven thuis. 
 
Voor ouders die nog niet bekend zijn met Duinoord, dit is een afgesloten speelparadijs voor 
kinderen van alle leeftijden. Het is een goed afgesloten terrein en bij de meeste activiteiten 
staat personeel van het park voor begeleiding. Zowel binnen als buiten valt er een hoop te 
beleven: van GPS-tocht tot spectaculair klimbos, van tokkelbaan tot springkussens en van 
voetbalveldjes tot quadbaan. Natuurlijk is er ook gedacht aan de allerkleinsten. Een 
regenbui? Geen probleem: in de binnen-klimkooi is genoeg te doen tot de bui voorbij is. 
Voor meer informatie kunt u kijken op de site www.duinoord.nl. 
 
Het klimbos is toegankelijk voor kinderen vanaf 7 jaar èn die minimaal 1.30 m groot zijn. Om 
toegang tot het klimbos te krijgen, dient er ook een toestemmingsverklaring ingevuld te 
worden. Alle kinderen van groep 4 t/m 8 (en enkele uit groep 3) krijgen deze week een 
verklaring mee naar huis. Wanneer u toestemming verleent, kunt u deze ingevuld en 
ondertekend inleveren bij de leerkracht van uw kind. Zorg dat u de verklaring uiterlijk 
dinsdag 18 september bij de leerkracht heeft ingeleverd. Kinderen waarvoor geen verklaring 
is ontvangen, mogen NIET in het klimbos. 
 
Zoals altijd zullen we natuurlijk weer gezellig met de bus gaan. 
 
Bent u nog vergeten de ouderbijdrage over te maken? U kunt dit nu alsnog doen. 
Aangezien we vrij snel al op schoolreis gaan, willen wij u verzoeken de ouderbijdrage z.s.m. 
over te maken, zodat de schoolreis bekostigd kan worden. U kunt de ouderbijdrage 
overmaken op rekeningnummer NL36 RABO 0112257798 t.n.v. Ouderraad De Duizendpoot 
te Oosterhout. Vermeld hierbij duidelijk de naam en groep van uw kind(eren). 
 
 

nieuws van de voorschool  
Op maandagmorgen, dinsdagmorgen, woensdagmorgen en donderdagmiddag 
komt Anouska als dagbesteding vanuit Prisma ons helpen.  
Heeft u vragen of wilt u wat vertellen over u kind dan graag een van de leidsters 
hierover aanspreken. Anouska heeft het erg naar haar zin en wij zijn blij met haar 
hulp. 
 
De oudercommisie van de voorschool is op zoek naar nieuwe leden, ouders van 
kinderen die de voorschool bezoeken. Deze ouders kunnen meepraten over het pedagogisch 
beleid, beleid over opvoeding, veiligheid, gezondheid, VVE, klachtenregeling, 
tariefswijzigingen, etc. Voor meer informatie kunt u terecht bij de pedagogisch 
medewerksters van de voorschool. 
 
 

korte berichten 
 Onder aan deze nieuwsbrief vindt u een bericht van Goo4it over opvoeding. 

 Onder aan deze nieuwsbrief vindt u een bericht van Musicalvereniging Con Brio en 
een kleurplaat 
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CON BRIO 
 
De Oosterhoutse musicalvereniging Con Brio is al hard bezig aan de laatste voorbereidingen 
van de volgende productie. Dit jaar speelt zij de musical ‘The Wiz’ in theater de Bussel op 12, 
13 en 14 oktober. U kent ons wellicht van onze vorige producties zoals Shrek, De betovering 
van Belle en het Beest of De wereld rond in 80 dagen. 
Ook dit jaar houden we weer een fantastische kleurwedstrijd voor alle basisscholen van 
Deltaonderwijs en Dongen en jullie mogen dus ook 
meedoen! 
 
In de bijlage vindt u de kleurplaat. We hebben ervoor 
gekozen om hem per mail te verspreiden. De bedoeling is 
om hem zelf uit te printen en door uw kind(eren) te laten 
inkleuren. Uw kind(eren) kunnen hem op school inleveren. 
Lukt het niet om hem te printen, kunt u het wellicht aan 
school vragen, of u kunt een exemplaar halen in de Bussel 
bij het VVV.  
Alle basisschoolleerlingen krijgen de kans vrijkaartjes te 
winnen voor onze musicalproductie ‘The Wiz’.  
 
Wanneer uw kind(eren) hem prachtig ingekleurd heeft 
moet hij uiterlijk donderdag 13 september op school 
ingeleverd zijn. Maandag 17 september worden de 
kleurplaten dan weer door een lid van onze 
musicalvereniging opgehaald bij de verschillende scholen. 
 
Meer informatie over onze vereniging kunt u vinden op onze website www.musical-
conbrio.nl 
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