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informatie Kerstviering (herhaling)   
Op donderdag 20 december vindt het kerstdiner plaats van 17.00 uur tot 
18.00 uur. Alle kinderen nemen ’s ochtends in een plastic tas een bord, 
beker en bestek voorzien van naam mee naar school. Ook mogen ze een 
elektrisch kaarsje/lichtje meebrengen voor op tafel. Tevoren hebben ze 
ook al een glazen potje MET deksel meegebracht. 
Op de lijsten bij de deuren van iedere klas kunt u zich nog inschrijven om 
een hapje te maken, als u dat nog niet gedaan heeft. Als de lijst erg goed 
gevuld is adviseren wij om per gerecht ongeveer 10-15 hapjes te maken. 
Dit om te voorkomen dat er te veel eten overblijft. 
Donderdagmiddag zijn de kinderen vrij. ’s Avonds kunnen de hapjes om 16.50 uur naar de 
klassen worden gebracht. Het kerstdiner voor de kinderen begint om 17.00 uur. 
 
Kerst/lichtjesmarkt : deze vindt plaats van 18.00 uur tot 19.00 uur. Het 
goede doel waar we de markt voor organiseren is “Niños de Guatemala“. 
Als u de lichtjes volgt komt u vanzelf langs alle kramen. 
Welkom zijn ouders, opa’s, oma’s, ooms, tantes, buren enz. Neem voor 
deze kerstmarkt klein geld mee zodat betalen gemakkelijk is. Als uw kind 
ook een rondje wil lopen over de kerstmarkt dan mag dat, maar alleen 
onder de begeleiding van volwassenen. Licht de leerkracht even in als u 
met uw kind een rondje over de kerstmarkt gaat maken. Om 19.00 uur is de kerstmarkt 
afgelopen.  
Vrijdag 22 december wordt het opgehaalde bedrag van de kerstmarkt bekend gemaakt via 
ouderportaal. Er komt iemand van Niños de Guatemala een check in ontvangst nemen. 
Hopelijk kunnen we hiermee weer veel kinderen helpen om net als wij fijn naar school te 
kunnen. 
 
 

strategisch beleidsplan Delta-onderwijs 
De toekomst van onze kinderen is een zaak van ons allemaal. 
De toekomst van Oosterhout ook. Daarom werkt onze 
Stichting (Delta-onderwijs) aan een nieuw strategisch beleidsplan voor de komende vier jaar: 
‘Delta-DNA’ voor onze kinderen, onze scholen, onze plek in de wijk, voor Oosterhout en voor 
onze medewerkers. 
Wij werken naar Delta-DNA in drie fases: (1) Dromen, (2) Denken, (3) Bouwen. Het plan 
moet in juli 2019 klaar zijn en na de zomer formeel worden vastgesteld. 
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In deze eerste fase willen we met IEDEREEN die bij Delta-onderwijs is betrokken, dromen 
over de toekomst van onze kinderen. Ons even niet laten vangen door kaders, regels of 
waan van de dag. Voor welke toekomst gaan we dan? En wat voor ‘school’ hoort daarbij? 
Delta-onderwijs nodigt je van harte uit ook een bijdrage te leveren! 
Je dromen / wensen / gedachten kun je meegeven via: www.menti.com  (code257638) 
 
 

unit 2 oranje na de kerstvakantie 
Helaas blijkt juf Marleen niet in staat om na de kerstvakantie haar 
werk te hervatten.   
Aangezien juf Marley na de kerstvakantie terug gaat naar unit 1, 
hebben we gezocht naar een zo passend mogelijke oplossing voor 
unit 2 oranje. Bij dit zoeken streven we uiteraard naar zoveel 
mogelijk continuïteit, maar dit blijkt in de praktijk niet altijd mogelijk.  
We zijn dan ook blij dat we in ieder geval voor 3 dagen per week een vaste kracht hebben 
gevonden gedurende de afwezigheid van juf Marleen. Na de kerstvakantie zal juf Annemarie 

Kalkman 3 dagen per week het vaste gezicht zijn in groep unit 2 oranje.  
Juf Annemarie is bekend op onze school en werkt naar volle tevredenheid. Zij kent al enkele 
kinderen uit unit 2 oranje, omdat ze vorig schooljaar stage heeft gelopen in unit 1. Op dit 
moment rondt Annemarie haar LIO-stage af in unit 3 (de groep van juf Jenny). 
Voor de andere dagen hopen we ook zo snel mogelijk een vaste vervanger te vinden.  
 
Omdat we het voor het welbevinden van de kinderen van unit 2 oranje belangrijk vinden in 
dit proces samen met hun ouders op te trekken, willen we jullie graag uitnodigen voor een 
bijeenkomst op dinsdagavond 8 januari om 19.30 uur in het lokaal van unit 2 oranje. Tijdens 
deze bijeenkomst willen we als directie met jullie in gesprek om samen te bekijken wat we 
kunnen doen om de situatie voor de kinderen zo optimaal mogelijk te krijgen. We hopen dan 
ook dat er van iedere leerling in ieder geval 1 ouder bij deze bijeenkomst aanwezig kan zijn.  
 

 

nieuws van de voorschool 
 

Uitnodiging voor alle kinderen van de voorschool. 

 

Beste ouders/verzorgers, 

Wij gaan woensdagochtend 19 december,  

donderdagochtend en donderdagmiddag 20 december  

genieten van een heerlijk ontbijt/lunch. 

Hiervoor hebben we nodig: bordje en beker van uw kind voorzien van naam. 

Natuurlijk niet verplicht, maar ze mogen hun mooiste kleren aan! 

We verwachten de kinderen met lekkere trek op school. 

Dan gaan wij er een gezellige ochtend/middag van maken. 

Wij wensen jullie fijne Kerstdagen en een goed 2019. 
Lieve groet, Caroline, Kim, Anouska en Carola. 
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Wie heeft per ongeluk de grijze sjaal van Javi meegenomen? Zijn naam staat in de sjaal. Het 
zou fijn zijn als de sjaal terugkomt. Alvast bedankt. 
 

korte berichten 
 We hebben nu voldoende knutselmateriaal. Dank u wel voor het verzamelen!! 

 Onder aan deze nieuwsbrief vindt u een stukje over het kampioenschap Apenkooien 
dat op 3 januari door MOOVE georganiseerd wordt. 

 
 

De redactie van de nieuwsbrief wenst u namens team en 
directie van de Duizendpoot, de AC en de MR een hele goede 

vakantie en fijne feestdagen toe. Tot ziens op maandag 
7 januari! 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Oosterhouts Apenkooi Kampioenschap 

 

Op donderdag 3 januari organiseert MOOVE het eerste Oosterhouts kampioenschap 

apenkooien. Apenkooien is een tikspel waarbij je alleen op de materialen mag komen en niet 

op de grond. Hierbij moet je dan ook nog uit de handen van de tikkers zien te blijven. We 

spelen dit kampioenschap in drie categorieën: categorie A (10:00-12:00): groep 3-4 

leerlingen, categorie B (12:30-14:30): groep 5-6 leerlingen, en categorie C (15:00-17:00): 

groep 7-8 leerlingen.  

Inschrijven voor dit evenement kan op: www.sjorssportief.nl  

Voor vragen kunt u altijd een mail sturen naar: pim@mooveoosterhout.nl  
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