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gezocht: schoolpoolers 
Leswerk biedt ondersteuning bij het 
inzetten van vervangers in vast 
dienstverband (A- en Flexpool), en het 

matchen van vervangers vanuit de 
basisschilpools (“losse invalpools”). 
 

Door de huidige tekorten op de 
arbeidsmarkt zijn de scholen constant 
op zoek naar goede invulling van de pools. Een van deze pools is de schoolpool: hierin zijn 
vervangers opgenomen die slechts op één (of twee) scholen willen invallen. Vaak zijn dit 
ouders waarvan de kind(eren) op een basisschool zitten en het leuk vinden om incidenteel 
op die basisschool te werken. Of gepensioneerd oud-leerkrachten die willen bijklussen op 
hun oude werkplek. 
 
Kent, of bent, u iemand die graag als schoolpooler aan het werk zou gaan? Dan kunt u 
contact opnemen met Patrick Lazaroms, locatiedirecteur van OBS de Duizendpoot tel. 0162 

– 42 88 17 of via e-mail directie@obsduizendpoot.nl  
Of gewoon bij hem binnenlopen! 
 
Vereist is een onderwijsbevoegdheid en enkele schooldagen per jaar beschikbaarheid. Deze 
beschikbaarheid kunt u zelf aangeven door het bijhouden van een digitale agenda in ons 
online plansysteem VABO. Het is ook mogelijk om voor slechts enkele groepen te gaan 
invallen (en bijv. de groep waarin uw kind zit niet te selecteren als inval-optie). Oud-klossers 
mogen ook reageren, wij koppelen deze vervangers enkel aan kleutergroepen. 
 
Heeft u geen onderwijsbevoegdheid, maar kunnen wij u wel inzetten als onderwijsassistent? 
Ook dan nodigen wij u van harte uit om te reageren! 
 

klankbordgroep   
Maandag 28 januari zijn de ouders van de klankbordgroep weer bij elkaar gekomen om 
samen met een aantal leerkrachten van school in gesprek te gaan, feedback te geven en te 
brainstormen over allerlei onderwerpen die op dit moment op school spelen: 

- Website van De Duizendpoot  
- Mijn Rapportfolio 
- Kernconcepten  
- Werken in units  
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Samen hebben we gekeken naar wat we niet meer willen, wat we graag willen behouden en 
wat we zouden willen verdiepen (uit willen breiden).  
De punten die we hebben besproken, worden met het team gedeeld en meegenomen in de 
ontwikkelingen van school.  

 

verkiezing Prins(es) carnaval & de Nar 2019   
In de afgelopen weken zijn er op school verkiezingen gehouden voor Prins(es) 
carnaval en de Nar. U kunt op donderdag 14 februari om 15.20 uur verzamelen op 
het schoolplein van WD1 voor de bekendmaking van de Prins(es) en de Nar. Na 
afloop mogen de kinderen direct naar huis. 
Groetjes, de kinderen van het stemlokaal   
 

voorleeswedstrijd 
Hoi allemaal, 
Ik ben Emma en ik ga iets vertellen over mijn ervaring van de voorleeswedstrijd. 
Ik en mijn ouders waren al eerder bij De Bussel, omdat we met de auto waren. Toen de klas 

kwam ging iedereen nog even kletsen en kwam de presentatrice mij uitleg geven over wat ik 
moest doen. Ik was de eerste die moest lezen en dat vond ik fijn, maar ook heel spannend.  
 
Toen ik klaar was waren er nog vier andere voorleeskampioenen aan de beurt. Er was zelfs 
iemand met hetzelfde boek. Toen het pauze was ging iedereen wat drinken, eten en vooral 
kletsen. Daarna moesten terug de zaal in en waren de andere voorlezers aan de beurt. 
Terwijl de jury ging beslissen wie er had gewonnen werd er een quiz gehouden. Mijn broertje 
Simon was de assistente van de presentatrice. Van iedere school mocht er een iemand mee 
doen, bij ons deed Tessa mee. Als je een antwoord goed had kreeg je een snoepje, degene 
met de meeste snoepjes had gewonnen. Mijn broertje kreeg voor zijn goede hulp twee 
handen vol. 
 

Toen moesten de kampioenen op het podium 
komen voor de uitreiking. Eerst kreeg iedereen 
een medaille en een klein cadeautje. Het was heel 
spannend. Ze ging eerst wat over de winnaar 
vertellen wat ze goed vonden. Toen werd de 
naam geroepen. De winnaar was Luuk Peters van 
de Pionier. Ik vond het wel jammer, maar 
iedereen is een schoolkampioen dus iedereen was 
heel goed. Ik ben wel heel blij dat ik dit mocht 
doen, want het was een hele leuke ervaring.  
 

stagiaire stelt zich voor 
Beste ouders , 
Misschien heeft u mij al gezien of heeft u het al gehoord van uw kind. Ik ben 
Thimo van Abeelen ,18 jaar en loop stage in unit 1,groep geel. Momenteel 
studeer ik aan het ROC Tilburg en doe de opleiding onderwijsassistent. Voor 
mijn opleiding loop ik 2 dagen stage op woensdag en donderdag. Hierbij 
ondersteun ik Francé en Helma in de klas. Ik ben erg gemotiveerd om de dingen 
die ik geleerd heb in de praktijk te gaan gebruiken. 
Heeft u vragen dan wil ik deze graag voor u beantwoorden als ik in de klas ben.  
Ook kunt u hiervoor bij Francé of Helma terecht 



 

Snotnarrenbal  
Komende zondag 17 februari organiseert de OCS de Smulnarren haar 2de 
snotnarrenbal bij La Cantina. Het bal staat in het teken van de kinderen t/m 
12 jaar. 

Ouders, opa’s, oma’s en anderen zijn natuurlijk ook welkom. 
Tijdens deze middag zal er een aantal blaaskapellen optreden, er kunnen spelletjes gedaan 
worden en een DJ Daan zal deze middag muziek draaien. Onder aan deze nieuwsbrief vindt u 
een poster met meer informatie. 
 
 

regels in unit 2 rood  
In het kader van het kernconcept “Macht en regels” hebben juf Eske en de 
kinderen van unit 2 rood gisterochtend samengevat welke regels die 
ochtend aan de orde zijn gekomen. Dat waren er al met al best veel! Regels 
klinkt misschien heel streng. Je zou ook kunnen spreken van afspraken.  

- Omgangsregels (altijd) 

- Rustig lopen (in school) 
- Luisteren / uit laten praten (in de klas) 
- Verkeersregels (buiten) 
- Afspraken in de klas (klas) 
- Iedereen mag meedoen (spelen) 
- Spelregels (voetbal) 
- Spellingsregels (Staal) 
- Spreken en luisteren (taal) 

 
 

korte berichten 
- Onder aan deze nieuwsbrief vindt u een flyer over de familievoorstellingen in De 

Bussel in maart. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 



 

 


