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MijnRapportfolio 

Onder het kopje “talenten” ziet u enkele trotsmomenten van uw kind. Dit kan een foto zijn 
of gemaakt werk. Omdat MijnRapportfolio voor ons ook nieuw is, zijn hier dit schooljaar pas 
enkele dingen te zien. Er zal minimaal 1 talent te zien zijn waar uw kind of de leerkracht trots 
op is.  
 

voorleeswedstrijd 
Hoi, ik ben Emma Donckers. 
Ik heb de voorleeswedstrijd van onze school gewonnen en daar ga ik over vertellen. 
In de voorrondes in de klas had ik echt niet gedacht dat ik zou winnen. Toen ik mijn naam 
hoorde, kon ik het haast niet geloven. Ik mocht dus door naar de finale van de school…… Mijn 
vrienden hadden een 
hartstikke vrolijk 
spandoek gemaakt. Ik 
was heel erg 
zenuwachtig. Iedereen 
was ZOOO goed!!!! 
Toen moesten we op 
het podium komen 
voor de 

bekendmaking…. Ik 
was heel benieuwd 
wie er zou winnen.  
Ik kan haast niet 
geloven dat ik heb 
gewonnen! Ik heb echt 
zin om naar De Bussel 
te gaan. Ik kan niet 
wachten!! 
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#zetjelichtaan 
Je hebt het vast al gezien links en rechts op fietspaden en 
kruisingen, de tekst ZET JE LICHT AAN! met een smiley. Met 

deze actie probeert de ANWB ervoor te zorgen dat meer 
fietsers hun licht aanzetten als het slecht weer is, schemert 
of donker is. Fietsen zonder licht in het donker is namelijk 
levensgevaarlijk! 
 
 

21 november fietsverlichtingscontrole groep 6, 7 en 8 
Maar dan moet de fietsverlichting wel in orde zijn. Daarom organiseert de onze 
verkeerswerkgroep op woensdag 21 november een fietsverlichtingscontrole voor de 
groepen 6, 7 en 8. Die ochtend worden de fietsen van de kinderen gecontroleerd op de 
verlichting en moeten ze dus op de fiets naar school komen. Indien nodig mogen de fietsen 
op het schoolplein neer gezet worden. We zouden het zeer op prijs stellen als u voor die tijd 

thuis de fiets van uw kind controleert zodat wij die ochtend snel door de klassen heen 
kunnen gaan. Mochten wij toch nog fietsen tegen komen waarvan de verlichting niet werkt, 
dan melden wij dat aan uw kind en hopen wij dat u dit als nog in orde maakt. In een enkel 
geval kunnen wij een mankement ter plekke verhelpen. Tegenwoordig is het echt niet meer 
nodig om zonder verlichting op pad te gaan. Losse lampjes kunnen aan de fiets of kleding 
bevestigd worden. Voor enkele euro's gaat uw kind veilig de weg op. 
Alvast bedankt voor de medewerking namens de werkgroep verkeer. 
 
 

herinnering: ouderbijdrage 
Er is al een groot deel van de ouderbijdrage binnen, maar er zijn nog steeds een aantal 
ouders die dit nog niet betaald hebben.  

Wellicht is dit aan uw aandacht ontsnapt. Daarom nogmaals het verzoek de ouderbijdrage zo 
snel mogelijk over te maken, zodat we ook de rest van het schooljaar alle activiteiten kunnen 
bekostigen. De ouderbijdrage is € 42,50 per kind. U kunt het geld overmaken op  

Bankrekening NL36 RABO 0112 2577 98 t.n.v. Ouderraad De Duizendpoot te 
Oosterhout. Vermeld hierbij duidelijk de naam en de groep van uw kind(eren)! Uiteraard 
kunt u ook het geld in een envelop doen en afgeven aan de leerkracht van uw kind(eren). 
Vermeldt u dan wel de naam en groep van uw kind(eren) op de envelop. 
 
 

MR-vergadering 
De MR heeft gisteravond vergaderd. 

 Er is gesproken over MijnRapportfolio, waarbij de MR is geïnformeerd over de 

invoering van het nieuwe systeem. De MR gaf als aanbeveling dat de informatie voor 
ouders nog eens herhaald moet worden als het systeem daadwerkelijk wordt 
ingevoerd. 

 Kernconcepten is ook aan de orde geweest. Team en kinderen zijn heel enthousiast! 
Hele school heeft hetzelfde thema, iedere groep op eigen wijze en niveau. MR ziet 
ook het voordeel in van zo’n schoolbreed project.  

 MR is geïnformeerd over de voortgang van de nieuwbouw. De vergunning is zo goed 

als rond. Waarschijnlijk wordt er gestart in februari 2019. 



 

 MR wil nadrukkelijk vermelden dat het dit jaar goed gaat op school. De sfeer is goed. 

Natuurlijk loopt niet alles geheel naar wens en is er nog veel te verbeteren, maar er 
mag zeker benadrukt worden dat er veel goede dingen gebeuren op De Duizendpoot. 
 

 

korte berichten 
 Onder aan deze nieuwsbrief vindt u een bericht over het Pepernotenfestijn dat 

georganiseerd wordt door Moove op 30 november a.s. 
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MOOVE Oosterhout organiseert het 7e pepernotenfestijn! 
 
Sinterklaas is weer in Nederland, dat betekent dat het weer tijd wordt voor het 
Pepernotenfestijn. Dit evenement zal op 30 november georganiseerd worden in sporthal 
Arkendonk voor kinderen van groep 1 t/m 5. 
 
De gymzaal wordt omgetoverd tot een waar speelparadijs, geheel in sinterklaassfeer. De 
pieten zullen een bezoekje brengen aan de gymzaal terwijl de kinderen aan het sporten zijn, 
geschminkt kunnen worden, glijden van de opblaasbare glijbanen of een eigen letter maken 
met de knutselpiet. De kinderen kiezen zelf wat ze leuk vinden om te doen! Daarnaast wordt 
er ook nog iets lekkers uitgedeeld. De ouders mogen op de tribune blijven kijken naar de 
kinderen.  
Deelnemen? Schrijf (uw kind) dan snel in via www.sjorssportief.nl. 
Het evenement vindt plaats van 16:00 uur-17:30 uur in gymzaal Arkendonk. Vanaf 15:30 uur 
zijn de deuren van de gymzaal al voor jullie geopend! De kosten bedragen slechts € 2,50 voor 
deelname aan deze activiteit. Dit bedrag kan betaald worden via de site van Sjors Sportief. 
De kinderen kunnen dan vrijblijvend aan alle bovenstaande activiteiten deelnemen.  
 
___________________________________________________________________________                                                                            
Meer weten over MOOVE en/of haar projecten?  
Voor vragen of inschrijven: nicole@mooveoosterhout.nl   
Telefonisch is MOOVE bereikbaar op: 0162-489203 

http://www.sjorssportief.nl/
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