
 

Dinsdag 11 september 2018 
website: www.obsduizendpoot.nl 
e-mail: directie@obsduizendpoot.nl 

 

 

het oude “Bijtje” gaat weg (herhaling) 
Op maandag 17 september zullen de oude noodlokalen, beter bekend als 
“het Bijtje”, weggehaald worden van ons schoolplein. Deze noodlokalen 
krijgen een tweede leven op basisschool de Achthoek in Den Hout.  

Op maandag 17 september (en misschien dinsdag 18 september) zal er daarom veel 
bouwverkeer zijn op en rondom de Duizendpoot. Wellicht kunt u hier op deze dag een 
beetje rekening mee houden, door bijvoorbeeld uw auto wat verder weg van school te 

parkeren en ook uw kind er op te wijzen dat ze extra goed op moeten letten. Uiteraard 
zullen wij er alles aan doen om een en ander veilig te laten verlopen, maar zo bent u in ieder 
geval op de hoogte van dat wat komen gaat.  
 

 

de schoolfotograaf   
De schoolfotograaf komt dit jaar op donderdagochtend 13 en vrijdag 14 
september a.s. Op donderdag tussen de middag en vrijdag worden ook de 
broer/zus foto’s gemaakt.  

 
Net als afgelopen jaar worden de schoolfoto’s gemaakt door Nieuwe Schoolfoto. 
Zie voor meer informatie www.nieuweschoolfoto.nl. Er worden portretfoto’s en een 
groepsfoto gemaakt. De kinderen gaan hierbij in het geheel op de foto. Houd dus rekening 
met de kleding keuze én de schoenen. Mooie kleuren werken natuurlijk altijd goed.  
 
Het bestellen gaat via internet en de foto’s worden thuisbezorgd via PostNL. Ongeveer 3 
weken na de foto dag krijgen de kinderen een inlogkaart mee naar huis met unieke codes 
om veilig in te loggen.  
 
Op het prikbord naast het kantoor van meneer Patrick hangen inschrijflijsten tot en met 
woensdag 12 september. U kunt zich inschrijven voor een broer/zus foto op donderdag 13 
en vrijdag 14 september van 12.15 tot 13.00 uur (per kwartier een aparte lijst). We zullen in 

eerste instantie de lijsten voor tussen de middag ophangen. Indien deze vol zijn, gaan we 
eventueel over op lijsten na 15.30 uur (alleen op vrijdag). Zo weten wij en de fotograaf 
precies hoeveel broer/zus foto’s er gemaakt moeten worden. Kijk dus goed op de lijst, voor 
welke dag en welk tijdstip u uw kinderen opgeeft en zorgt u dan ook dat u op tijd aanwezig 
bent. Broer/zus foto zonder inschrijving is dus niet mogelijk. Laatste blok op vrijdag is tot 
16.15 uur.  
Om een dubbel aantal inschrijvingen per blok te voorkomen, hangen de lijsten alleen in het 
gebouw WD 1. 
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Nog even ter verduidelijking, het wil niet zeggen dat wanneer u als eerste op de lijst staat, 
uw kinderen ook als eerste gefotografeerd worden. Uw kinderen worden binnen dat 
kwartier gefotografeerd. De foto’s worden genomen in de gymzaal van het gebouw WD 3.  
Wij willen u erop wijzen dat alléén kinderen die zelfstandig kunnen zitten, op de broer/zus 

foto mogen. Ouders mogen niet mee naar binnen!  
 
Hieronder volgt de planning: 
 
Donderdag 13 september tussen 8.45 en 12.15 uur 
Unit 1 blauw, rood, paars 
Unit 3 blauw, groen 
 
Vrijdag 14 september tussen 8.45 en 12.15 uur 
Unit 1 oranje, groen, geel 
Unit 2 blauw, geel, oranje 
Leerlingenraad 
 

Vrijdag 14 september tussen 13.30 en 15.30 uur 
Unit 2 rood, groen 
Unit 3 oranje 
 
 

nieuws van de voorschool  
Oproep: 
Wie kan ons helpen met het realiseren van ons “Blote-Voeten-Dans-Pad”? 
Hiervoor hebben we nodig: Pak rijst, gedroogde bladeren, piepschuimbolletjes, 
hooi, zaagsel, kleine steentjes, hydro korrels en noppenfolie. 
Kijk eerst op de aftekenlijst bij onze deur wat we al hebben. 
Alvast bedankt. 

 
 

stagiaires stellen zich voor 
 
Hoi ik ben Chantal Kooyman, 40 jaar en getrouwd met Fred. 
Samen hebben wij 2 kinderen, Tim van 3 jaar en Vera is 2 jaar oud. 
Mijn Hobby’s zijn lezen, Netflix kijken en Krav Maga, natuurlijk vind ik 
het ook fijn om samen met de kinderen wat te doen maar dat kan ik 

niet mijn hobby noemen 😉 

Ik loop stage bij juffrouw Maaike in groep 1-2 en dit is erg leuk. 
De kinderen zijn allemaal even bijzonder en hebben mij ook meteen 
als juf opgenomen in de klas. 

Ongeveer 20 jaar geleden wilde ik ook naar de PABO maar door 
omstandigheden heb ik toen andere keuzes gemaakt, nu kwam het 
weer op mijn pad en heb ik de sprong gewaagd en mij aangemeld bij 
Avans. Ik hoop op een erg leuke tijd hier op de Duizendpoot, maar na de eerste stagedag 
twijfel ik daar niet aan. 
 
 



 

Hallo, ik ben Tristan Korver. Ik studeer aan de Avans hogeschool en ik zit in het 
eerste jaar. Dit halfjaar ga ik stage lopen in groep 4/5. Ik hoop dat ik uw kinderen 
dit jaar veel mag leren en dat zij mij ook veel zullen leren. Ik heb er in ieder geval 
onwijs veel zin in! 

 
 
Mijn naam is Ellen van de Lagemaat, 41 jaar. Ik ben getrouwd met Daan van der 
Heijden en heb 2 kinderen, Resa en Micha. 
We hebben een Berner Sennen hond, Monty, een kat, Prince en 5 langstaart 
hagedissen. 
Ik werk 18 jaar op Bungalowpark De Katjeskelder, in Oosterhout. Hier heb ik 15 
jaar de afdeling animatie geleid, daarna ben ik verantwoordelijk geweest voor de 
afdeling zwembad en nu werk ik, sinds 2 jaar op de receptie. 
Mijn werk is leuk maar ik mis toch het werken met kinderen. Na lang nadenken en 
overleg met het thuisfront heb ik gekozen voor de deeltijdopleiding leraar 
basisonderwijs. 
Voor de eerste periode sta ik ingedeeld bij juf Bregtje in groep 4. Vorige week voor het eerst 

kennisgemaakt en het was al meteen heel gezellig met de kinderen. 
Mijn eerste indruk van de Duizendpoot is heel positief, leuk team, dus ik heb heel veel zin in 
de komende weken! 
 
 
Mijn naam is Michelle van Dongen en ik ben 26 jaar oud. Eind augustus ben ik 
gestart met de deeltijd PABO aan Avans Hogeschool in Breda. Dinsdag 3 
september heb ik als stagiaire kennis mogen maken met groep 1/2 van juf 
Francé en juf Helma, het komende half jaar zullen jullie mij iedere dinsdag zien 
in deze groep. De eerste kennismaking is mij al heel erg goed bevallen en ik heb 
er dan ook onwijs veel zin in om deze klas beter te leren kennen.  
 

Hallo ouders/verzorgers,  
via deze weg wil ik mij graag voorstellen. Mijn naam is Letty van der Meer en 
samen met mijn man en twee kinderen woon ik in Boxtel. 

Ik ben eerste jaars student aan de deeltijdopleiding PABO van Avans 
Hogeschool.  
Dit schooljaar ga ik op dinsdag stagelopen in groep 3 bij juf Susan. Hiernaast 
volg ik mijn lessen op dinsdag- en donderdagavond op de PABO in Breda.  
Ik kijk erg uit naar de komende tijd in groep 3. Tot ziens! 
 
 
Ik ben Kevin Helmer, 30 jaar en ex-leerling van de Duizendpoot! Als eerstejaars 
PABO-student kom ik dit jaar meneer Ronald helpen met groep 7 en 8. 
 

 
 
 
 

korte berichten 
 Meneer Ronald (unit 3 oranje) is van donderdag 13 t/m dinsdag 18 september 

afwezig. Hij wordt vervangen door juf Marley.  

 Vrijdag 14 september zal juf Carolien in unit 1 rood juf Marley vervangen. 



 

 Juf Ellen is dinsdagmiddag 11 september afwezig en zal vervangen worden door juf 

Anneleen. 

 Onder aan deze nieuwsbrief vindt u nogmaals de kleurplaat van Con Brio. De 
kinderen kunnen deze kleurplaat uiterlijk vrijdag inleveren. 

 Onder aan deze nieuwsbrief vindt u een flyer van de kleding- en speelgoedbeurs van 
22 september.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


