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logo 
Als school zijn we volop in ontwikkeling. We willen onderwijs bieden 
wat gericht is op de toekomst. We hebben daarom gemeend ons logo 
te moderniseren. De basis vormt onze mooie Duizendpoot, maar we 
hebben er een eigentijdsere versie van gemaakt. De komende 

periode zal ons oude logo geleidelijk plaats maken voor het nieuwe.  
 
 

missie 
We hebben ervoor gekozen onze missie 
helder te communiceren. We hebben 
hiervoor een aparte poster gemaakt. 
We beseffen goed dat we daarmee een 
‘belofte’ doen. We willen er dan ook 
werk van maken deze belofte waar te 
maken.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

zo leven en leren wij 
Onze ambities betreffende ‘leven’ en ‘leren’ hebben we weergegeven in een aantal posters. 
Deze vormen ons kompas voor de manier waarop we met elkaar willen (leren) omgaan en 
waarop we willen leren.  
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studiedag 26 februari 
Voor carnaval heeft het team een studiedag gehad, waarin we samen hebben bekeken over 
welke zaken we tevreden zijn en welke zaken verbetering behoeven. Alle collega’s hebben 
vooraf een vragenlijst ingevuld en ook de opmerkingen van onder andere de klankbordgroep 

zijn meegenomen. Hieruit zijn een aantal actiepunten gekomen voor de kortere en langere 
termijn. We willen vast een aantal actiepunten voor de kortere termijn met jullie delen: 
 

Onderwerp  Actiepunten 

Communicatie  - De komende periode zal er via deze weg elke twee weken 
informatie komen rondom onderwijsontwikkelingen; 
- We ontwikkelen een vaste huisstijl en maken posters van 
waaruit duidelijk wordt waar we voor gaan en staan; 
- We ontwikkelen de komende maanden een gezamenlijke 
taal en communiceren vanuit deze taal. 

Werken in units  - De unit bestaat uit een aantal basisgroepen. Hier vinden de 
kinderen de veiligheid en geborgenheid die we beogen. In 

principe werken de kinderen in hun eigen basisgroep; 
- We organiseren wekelijks een aantal basisgroep-
overstijgende activiteiten in de unit voor de kinderen die dit 

(al) kunnen.  

Ritmes en routines  - We hanteren in principe elke dag hetzelfde ritme (rust en 
duidelijkheid); 
- Het ‘lekker lezen’, het taal- en rekenblok (ochtend) 
vervallen in principe nooit; 
- Dagplanning (inclusief doelen) in elke groep op soortgelijke 
wijze.  

Basiskennis en -
vaardigheden 
(inclusief 

opbrengsten) 

 - Per unit komt er voor rekenen, lezen (technisch en 
begrijpend), pedagogisch klimaat (fijne sfeer) en 
kernconcepten een coördinator. Deze is verantwoordelijk 

voor doorgaande lijnen in didactiek, materialen en inhouden; 
- Per kernactiviteit wordt een document gemaakt: Zo doen 

wij dat op De Duizendpoot’ 

Rapportfolio  - Onderzoek hoe invullen minder tijdrovend kan voor 
leerkrachten; 
- Ontwikkelen van een manier waarop we voor ouders op 
een eenvoudige manier helder in beeld kunnen brengen 
waar hun kind staat in zijn/ haar ontwikkeling; 

Pedagogisch klimaat  - Teamtraining kids’ skills; 
- Zie verder: hierboven  

 
 

juf Maaike 
Soms komt er iets op je pad wat je niet kunt laten lopen. Bij juf Maaike is dit onlangs 
gebeurd. Juf Maaike rijdt al 15 jaar op en neer tussen Moergestel (haar woonplaats) en 
Oosterhout. Onlangs bleek dat ze heel dicht bij haar huis kon gaan werken. Juf Maaike gaat 
daarom per 1 mei werken in Oisterwijk. Dit is voor haar straks 10 minuutjes fietsen. Hoewel 
we het erg jammer vinden dat juf Maaike de Duizendpoot gaat verlaten, begrijpen we dit 
heel erg goed.  



 

We zijn verheugd om u al te kunnen vertellen dat we haar opvolgster ook al 
gevonden hebben. Vanaf 1 mei zal juf Kristel van der Klugt op maandag en 
dinsdag de taken van juf Maaike over gaan nemen. Juf Kristel heeft ruime 
ervaring in het primair onderwijs. Ze zal zich later in de nieuwsbrief nog 

voorstellen, maar hier alvast haar foto: 
 
  

herhaling: 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. 

 
 

MeeDoeDag#2 van h19 
Op vrijdag 15 maart organiseert h19 een MeeDoeDag#2 voor de kinderen van de groepen 1 
t/m 6. Gedurende een hele dag kunnen kinderen in aanraking komen met verschillende 
kunstvormen. Welke dat zijn verklappen we nog niet, maar het zal in ieder geval een 
onvergetelijke dag worden.  
  
Met de MeeDoeDag#2 wil h19 de actie van het onderwijs ondersteunen en een oplossing 
bieden voor kinderen die nog op zoek zijn naar een leuke en creatieve invulling van de 15de 
maart. 
Onder aan deze nieuwsbrief vindt u een flyer met meer informatie. 

 
 

kinderkledingbeurs 
Op zaterdag 23 maart aanstaande organiseren de Stichting Kinderkledingbeurs Oosterhout 
wederom een tweedehands kinderkleding- en speelgoedbeurs  t.b.v. Stichting Leergeld 
West-Brabant Oost en andere kinderprojecten in Oosterhout.  
Onder aan deze nieuwsbrief vindt u een flyer met meer informatie. 
 
 
 
 



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


