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nieuws omtrent het pedagogisch klimaat op de Duizendpoot 
Na de herfstvakantie wordt de volgende gedragsverwachting aangeboden. De 
gedragsverwachtingen gelden voor iedereen die in het gebouw van de Duizendpoot komt. 
Dus ook voor ouders, overblijfkinderen, overblijfouders en de SKO. 

Bij de eerste gedragsverwachting vonden we het erg fijn dat ouders bewust met hun kind 
rustig de school in kwamen.  
De volgende geragsverwachting is: 
 

 
 

Wij hebben respect voor elkaar. 
   aardig zijn               elkaar helpen 

 
voor elkaar opkomen   nette woorden gebruiken 

 
 
stoppen als het niet meer leuk is 
 

 
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. 
 

stagiaires stellen zich voor 
 
Mijn naam is Sifra Kamman, ik ben 19 jaar oud en ik kom uit Made. Ik ben een 
stagiaire op de Duizendpoot en studeer momenteel onderwijsassistent. Ik vind 
het een hele leuke school en heb het erg naar mijn zin. 
Mij kun je iedere ochtend vinden in unit 2. Ik help bij de klassen van juf 
Marleen en juf Moreen verder werk ik ook veel op de gang, daar help en 
ondersteun ik alle kinderen van de unit. Omdat mijn bureau ook op de gang 
staat heb ik al een heleboel gezichten gezien en inmiddels weten de meeste 
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kinderen al wie ik ben. Ik ben er nu een paar weken en ik weet zeker dat de rest van het jaar 
net zo goed zal gaan als de afgelopen weken. Ik heb er zin in! 
 
Mijn naam is Lotte Doorakkers, ik ben 17 jaar oud en ik kom uit 

Oosterhout. Ik loop momenteel stage in groep 6 van Annelies en 
Eske, dit doe ik op dinsdag en donderdag (de rest van het 
schooljaar). Op maandag, woensdag en vrijdag volg ik de 
opleiding onderwijsassistent bij het ROC Tilburg. Ik zit nu in mijn 
tweede leerjaar en heb het zowel op stage en op school goed 
naar mijn zin. In het weekend werk ik bij de Nettorama in de 
Patrijslaan, ik werk hier al bijna twee jaar. Naast stage, school 
en werk vind ik het erg leuk om te boulderen, dit is een vorm van 
klimmen.  
Tot nu toe heb ik het heel goed naar mijn zin op de Duizendpoot, 
ik hoop dat de rest van het jaar ook zo leuk blijft! 
 

nieuws van de voorschool 
Beste ouders en verzorgers na de herfstvakantie komt de fotograaf bij ons op de voorschool. 
Maandagmiddag 22 oktober voor de maandagmiddag/donderdagochtend groep. 

Woensdag ochtend 24 oktober voor de maandagochtend/woensdagochtend groep. 
Donderdag middag 25 oktober voor de dinsdagochtend/donderdagmiddag groep. 
Zet het in u agenda want dit is meteen na de herfstvakantie! 
 
Wij heten Zoë en Damian welkom bij ons op de voorschool. Heel veel plezier bij ons op 
school! 
 
Denkt u aan het aanpassingsformulier inschrijving peuter op de voorschool????  
Uiterlijk donderdag 11 oktober moeten ze in ons bezit zijn! Voor de ouders die hier nog 
vragen over hebben: Na de herfstvakantie komt er een mogelijkheid om al uw vragen 

hierover te stellen. Graag aangeven bij de leidsters of jullie hier gebruik van willen maken. 
 
In het kader van het thema “Dit ben ik” zijn de peuters 
bezig geweest met de zintuigen. Voor “voelen” hebben 
ze een blote-voeten-dans-pad gemaakt, waar de 
peuters verschillende materialen konden voelen met 
hun blote voetjes. Dit was zo leuk, dat ze het ook 
hebben uitgeleend aan de kleuters.  
 
 



 

 

dank je wel 
Meneer Jurgen heeft afgelopen vrijdag en zaterdag met behulp van zijn broer en een vader 
al een groot deel van de lege plek van ’t Bijtje bestraat. Het ziet er al een stuk beter uit. 

Hopelijk kan het deze week worden afgemaakt. Bedankt alvast voor het harde werken!! 
 

 
 
 

korte berichten 
 Juf Marleen (unit 2 oranje) is ziek en wordt deze week vervangen door meneer Hugo 

Reijniers (maandag, dinsdag en vrijdag) en meneer Ton Sips (woensdag en 
donderdag). 

 Komende week is het herfstvakantie. We wensen iedereen een fijne vakantieweek. 

 

 


