
 

Dinsdag 23 oktober 2018 
website: www.obsduizendpoot.nl 
e-mail: directie@obsduizendpoot.nl 
 
 

spelen op het schoolplein  
Al enige tijd hebben we veel overlast van vandalisme buiten 
schooltijd. We hebben al voor duizenden euro’s aan schade aan het 
gebouw gehad. We hebben hierover contact gehad met de wijkagent 

en handhaving. Vanaf heden is het verboden dat iemand nog op het schoolplein is nadat de 
hekken gesloten zijn. De politie en handhaving zullen hier op controleren. Er kunnen zelfs 
boetes uitgedeeld gaan worden, omdat het schoolplein buiten schooltijd verboden terrein is. 

Eigenlijk is dit altijd al zo geweest, maar hier is nooit zo strikt mee omgegaan. Vanaf heden 
gaat dit dus wel gebeuren en wellicht kunt u dit bespreken met uw kind(eren). 
 
 

mijnrapportfolio  
De komende weken zullen we in de nieuwsbrief het nieuwe 
rapportagesysteem bij u onder de aandacht brengen. Iedere week zullen we 
één onderdeel aan u uitleggen. Hieronder vindt u het eerste deel. 
 

Geen cijfers, maar wat dan wel? 
Mijn rapportfolio is onderverdeeld in verschillende onderdelen: 

   
Binnen al deze onderdelen beschrijven wij de ontwikkeling van uw kind. Binnen bepaalde 
onderdelen mag uw kind zelf ook aangeven wat hij of zij ervan vindt. Halfjaarlijkse Cito’s 
nemen we uiteraard ook af. De resultaten hiervan kunt u ook terugvinden in mijn 

rapportfolio. Binnen het onderdeel vaardigheden kunt u vanaf leerjaar 4 zien aan welke 
doelen gewerkt wordt en of deze al beheerst zijn. Voor alle kinderen in unit 1 vullen wij de 
KIJK!registratie in, deze kunt u na het halfjaarlijkse invulmoment ook in Mijnrapportfolio 
bekijken.  
Mijnrapportfolio is een digitaal programma wat u online kunt bekijken. In december krijgt u 
de inloggegevens van mijn rapportfolio van uw kind. U kunt dan samen de ontwikkeling 
bekijken.  
Nieuwsgierig geworden, kijk dan op https://mijnrapportfolio.nl/onderdelen/ 
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hulp gevraagd  
Op dit moment heeft juf Anja Zijlmans van de NAZ (Niet Aanspreekbare Zij-

instromers) een behoorlijk volle klas met vooral Syrische kinderen. Deze 
kinderen krijgen Nederlandse les van juf Anja. Juf Anja zou wel wat hulp 
kunnen gebruiken van vrijwilligers die in de ochtend kunnen helpen met het 
lezen. Mocht u in de gelegenheid zijn om een paar uurtjes in de week te helpen dan zou dit 
zeer welkom zijn. Als u in de gelegenheid bent om te helpen dan kunt u contact opnemen 
met meneer Patrick. Dit mag ook via de mail: directie@obsduizendpoot.nl 
  
 

kinderboekenweek en voorleeswedstrijd  
De kinderboekenweek is inmiddels weer achter de rug. Wij hopen dat de 
kinderen veel "leesinspiratie” hebben opgedaan. Dank aan alle ouders die het 
bonnetje van Bruna of Het Verboden Rijk hebben ingeleverd, daar kunnen we 

toch mooi weer een aantal boeken voor kopen. 
 
Ook dit jaar houden we een voorleeswedstrijd op school. Deze voorleeswedstrijd is voor de 
groepen 5 tot en met 8. De winnaar van de school, dus degene die de school gaat 
vertegenwoordigen in De Bussel, moet echter uit  groep 7 of 8 komen. Mocht het zo zijn dat 
er een schoolwinnaar uit groep 5 of 6 gekozen wordt, dan gaat nr. 2 (mits uit groep 7 of 8) 
ons vertegenwoordigen in de Bussel. De voorleeswedstrijd wordt gehouden op donderdag 
8 november om 11.00 uur. Ouders van de finalisten zijn van harte uitgenodigd hierbij 
aanwezig te zijn. Let op: de voorleeswedstrijd wordt gehouden tijdens het Open Podium. 
Deze vervalt dus voor unit 2 en 3. 
 
 

leerlingenraad 
Komende donderdag is er weer een bijeenkomst van de leerlingenraad. 
We verzamelen vanaf 15.30 uur in de teamkamer en het zal tot 16.15 uur 

duren. 
 
 

Oosterhout start een triatlon vereniging voor de jeugd vanaf 
7 jaar: de Ironkids! 
De Oosterhoutse triatlon vereniging IronmanagersNL gaat per 1 november van start met een 
jeugdafdeling. Deze vrij nieuwe sport is tegenwoordig erg populair en nu dus niet alleen voor 
de senioren te beoefenen, maar ook voor de jeugd. 
In eerste instantie gaat het om een oefenreeks van 10 trainingen, waarbij op 

donderdagavond de looptraining tussen 18.30 en 19.30 plaats zal vinden. De zwemtraining is 
op zondagmorgen tussen 9.00-10.00, beiden startend vanuit Recreatieoord de Warande. 
In het nieuwe jaar wordt fietstraining gegeven in combinatie met het Regionaal 
Trainingscentrum Triatlon op zaterdagmorgen. Tijdens deze training wordt ook het vierde 
onderdeel getraind, de wissel. 
Heb jij zin om kennis te maken met deze toffe, uitdagende sport? Of wil je meer informatie? 
Meld je dan aan bij Info@ironmanagers.nl en graag zien wij je 1 november verschijnen! 
Onder aan deze nieuwsbrief vindt u nog een flyer van de Ironkids. 
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korte berichten 
 Juf Marleen (unit 2 oranje) is ziek en wordt deze week vervangen door juf Anouk 

Monster (maandag, dinsdag en woensdag) en juf Guylaine van Dongen (donderdag 
en vrijdag). 

 Juf Jenny (unit 3 groen) is vandaag afwezig en wordt vervangen door juf Anneleen 
Mulder. 

 Onder aan deze nieuwsbrief vindt u een flyer over de Elluf-elluf viering in Oosterhout. 

 
 

 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


