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Namens directie, team, 
medezeggenschapsraad en 
activiteitencommissie wensen we 
alle Duizendpootjes en hun familie 
een gelukkig, gezond en goed 2019. 
 
 
 

 
kerstviering 2018 
Het thema van Kerst 2018 op De Duizendpoot was “Wij zorgen voor 
elkaar”. Daar is het goede doel “Niños de Guatemala“ bij gekozen. Na 

het kerstdiner werd er een enorm druk bezochte kerstmarkt 
gehouden op school. Uiteindelijk is er 1250 euro opgehaald voor het 
goede doel! Vrijdagochtend voor de vakantie kwam een vrijwilligster van Niños de 
Guatemala naar school om de cheque in ontvangst te nemen. Wat zijn we trots en blij dat 
we, mede door de bijdragen van u allen, zo’n mooi bedrag kunnen schenken aan Niños de 
Guatemala! Door giften als deze kan de organisatie zich ervoor blijven inzetten dat ook de 
arme kinderen in Guatemala, net als onze Duizendpootjes, naar school kunnen gaan en 

onderwijs kunnen 
krijgen om zo aan hun 
eigen toekomst te 
kunnen bouwen.  
Op de website van 
Niños de Guatemala 

kunt u nog eens 
kijken wat ze ook 
alweer allemaal doen 
voor de kansarme 
kinderen in dat land. 
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vanavond (dinsdag 8 januari) bijeenkomst Unit 2 oranje 
Zoals we voor de kerstvakantie al hebben gemeld, zijn de ouders van Unit 2 
oranje vanavond van harte welkom voor een bijeenkomst. We ontvangen u 
graag om 19.30 uur in het lokaal van Unit 2 oranje en we hopen dat er van elk 

kind in ieder geval één ouder bij de bijeenkomst aanwezig kan zijn. 
 
 

extra studiedag unit 1 op woensdag 20 maart 
De agenda voor ieder schooljaar proberen we altijd te communiceren voor de 
zomervakantie. Dat is gelukkig ook dit schooljaar weer gelukt. Toch ontkomen we 
er niet aan dat er soms nog ergens iets gebeurt, waardoor er toch nog iets extra’s 
ingepland moet worden. Zo heeft unit 1 op woensdag 20 maart een extra ingelaste 
studiedag. Dat betekent dat de kinderen van unit 1 deze dag een extra dagje vrij 
hebben. Schrijft u deze datum a.u.b. in uw agenda, zodat u dit niet kunt vergeten. Alvast 
bedankt voor uw medewerking en begrip. De voorschool zal wel gewoon open zijn en de 
leerlingen van unit 2 en 3 worden ook gewoon op school verwacht deze dag. 

 
 

MR-vergadering 17 december 2018 
Voor de vakantie is de MR in vergadering bij elkaar geweest.  
De MR is door de directie geïnformeerd over de planning van de bouw en over de 
personele bezetting vanaf januari 2019. De MR-ouders willen graag meepraten 
over de inrichting van de nieuwbouw. 
Verder is er gesproken over de website, die op een aantal punten aangepast zal gaan 
worden. Hierin gaat de MR ook een rol spelen. 
De begroting is uitgebreid toegelicht en besproken.  
Na goedkeuring binnen de MR worden de notulen van de vergadering op de website 
geplaatst. 

 
   

Motorische Remedial Teaching (voor groep 3-4-5)         
Vindt uw kind het moeilijk om zijn/haar evenwicht te houden of 
heeft het moeite met leren zwemmen of fietsen? Is het gooien en 
vangen van een bal lastig, vindt uw kind het spannend om hoog te 
klimmen, of struikelt hij/zij vaak? 
Dan is MRT (groep 3-4-5) misschien iets voor uw zoon/dochter. MRT is een training voor 
kinderen die op het gebied van motoriek extra ondersteuning kunnen gebruiken. Het doel 
van de MRT lessen is dat uw kind plezier krijgt/behoudt in het bewegen en dat het meer 
zelfvertrouwen ontwikkelt in beweegsituaties, doordat het beter, krachtiger en effectiever 
beweegt. 

In 10 weken kijken we eerst wat uw kind precies moeilijk vindt. Daarna gaan we in groepjes 
van maximaal 6/8 kinderen aan de slag met allerlei leuke oefeningen, spelletjes en 
materialen. Plezier staat hierbij voorop! De kinderen krijgen ook oefeningetjes mee om thuis 
gericht te oefenen. Aan het einde van de periode kijken we hoe uw kind zich ontwikkeld 
heeft.  
Deze 10 MRT-lessen voor kinderen uit groep 3,4 en 5 vinden wekelijks plaats in januari, 
februari en maart (m.u.v. de carnavalsvakantie), beginnen op woensdag 23 januari (van 
13:30-14:30 uur) in sporthal Arkendonk en zijn GRATIS. Wilt u uw kind hiervoor opgeven, 
stuur dan een email naar nicole@mooveoosterhout.nl 
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nieuws van de voorschool 
Als eerste willen wij alle ouders en verzorgers een Gelukkig Nieuwjaar wensen 

en dat we er samen weer een mooi en gezellig jaar van gaan maken! 
Welkom op onze voorschool, Jip Aarts, Musa Bakacak en Dean Meeuwsen. 
 
Een paar tips op een rijtje: 

 Beker met draaidop gevuld met een beetje drinken en bakje met een beetje 

schoongemaakt fruit voorzien van naam.  

 Tassen/rugzakken(buitenkant zichtbaar) en jassen(binnenkant) graag voorzien van 
naam. 

 Voor de VVE kinderen, kan het zijn, dat uw kind een ander plaatje heeft in zijn/haar 

VVE groep. Kijk hiervoor even op het bord boven de kapstok. 
 
 

korte berichten 
Deze week worden de kinderen gecontroleerd op hoofdluis. 


