
2. Nieuwsbrief 10 september 2021 

Data van belang 

20 september   : informatieavond (zie bericht hieronder) 

20 september                     : algemene ledenvergadering Oudervereniging (zie bericht   

hieronder) 

21 september  : Wisseldag voor groep 1-8 tot 12.35u 

21 september   : studiemiddag alle leerlingen vrij om 12.35u 

6-8 oktober   : schoolkamp groep 8 

11 oktober   : studiedag; alle leerlingen zijn vrij  

 

Brief bestuur Delta-onderwijs 
In verband met corona zijn er nog wel enkele afspraken waar we ons aan 

moeten houden. Deze afspraken zijn voor alle scholen van Delta-onderwijs 
hetzelfde. U krijgt de brief in de bijlage.  
 

Gymrooster 
In het gymrooster zat een foutje bij groep 7b. Zij hebben gymles op dinsdag en 

vrijdag.  
 
Kalender 2021-2022 met de bijlage op de achterkant 

Deze heeft u al ontvangen via de mail. Mocht u denken “o, ja maar ik heb deze 
nog niet gezien”, dan is deze mogelijk in uw spam terecht gekomen. U krijgt 

deze komende week op papier. Helaas is ons kopieerapparaat stuk gegaan en 
kunnen we niet printen en kopiëren.  
 

Schoolapp 
Gisteren  heeft u via de mail een flyer gekregen waarop staat aangegeven hoe u 

de app kunt downloaden. U kunt zich daarna aanmelden. Hoe u dat kunt doen 
leest u in de bijgevoegde bijlage “2. aanmelden voor de Schoolapp”. 

Wij gebruiken deze schoolapp zodat bijna alle communicatie kan verlopen via 1 
kanaal, nl. onze schoolapp.  
 

Informatieavond 20 september 
Deze avond gaat niet door zoals we gewend zijn. De maatregelen zoals ook 

beschreven in de bijgevoegde brief van Delta-onderwijs maakt dit nog niet 
mogelijk.  
In de nieuwsbrief van volgende week horen jullie hoe we hier wel vorm aan gaan 

geven. Dat geldt ook voor de algemene ledenvergadering van de 
oudervereniging.  

 
Wisseldag 21 september  
De Wisseldag is een ochtend waarop we met alle kinderen niet werken aan de 

echte schoolse taken maar juist op een andere manier kennis gaan maken met 
elkaar. Dit jaar noemen we het de Wisselparkdag. Volgende week krijgt u 

hierover verdere informatie. De leerkracht van uw kind zal mogelijk vragen om 
uw hulp omdat we voor een aantal groepen op zoek gaan naar een hulpouder.   
 

Parkeren bij de school 
Juf Jacqueline heeft afgelopen week jullie hierin begeleid als u ergens stond waar 

dit niet mag. Fijn dat u daaraan zo goed gehoor heeft gegeven.  



Het is fijn voor alle bussen en busjes dat zij voldoende ruimte hebben om te 

parkeren. Ook voor de veiligheid van alle kinderen belangrijk om dit te blijven 
doen.  

De busstrook is alleen in de ochtend een strook waarop u uw kind uit mag laten 
stappen. Het is de bedoeling dat u dan zelf weer meteen doorrijdt om de strook 
vrij te houden voor anderen en voor de grote bussen.  

 
OPEN DAG Warandecluster Zaterdag 11 september 11.00 – 16.00 uur 

 
Op zaterdag 11 september zetten 5 sportclubs uit het Warandesportcluster hun 
deuren wagenwijd open!  

Je bent van harte welkom van 11.00 tot 16.00 uur. Maak een rondje langs alle 
velden en maak kennis met voetbal, hockey, mountainbike, volleybal, tennis en 

padel! Doe mee aan de fotospeurtocht langs de 5 verenigingen en de winnaar 
maakt kans op een leuke prijs. Kijk op de websites van de deelnemende 
verenigingen voor meer informatie.  

 
Fotowedstrijd MEK 

In de bijlage vindt u informatie over een leuke fotowedstrijd over “Op safari 
gaan”. U vindt alle benodigde informatie in de brief.  

 
De Van Mossel Opel KaaienLoop gaat door!! 
In goed overleg met de gemeente is besloten dat de 18e Van Mossel Opel 

Kaaienloop door kan gaan. Op 18 September kan er weer hardgelopen worden, 
door jong en oud, door het centrum van Oosterhout. Het bleven spannende 

tijden om dat de richtlijnen van de overheid gevolgd dienen te worden en deze 
nog wel eens wisselden de afgelopen tijd. Na een onderlinge afstemming is het 
akkoord gegeven vanuit de gemeente om dit evenement wel doorgang te 

verlenen. 
 

Het programma biedt de ruimte voor alle leeftijden en niveaus van lopen. 
Speciale aandacht ook voor de lopen voor de allerkleinsten. Er is dit jaar geen 
scholenwedstrijd maar alle kinderen en jeugd zijn van harte uitgenodigd om hun 

sportiefste beentje voor te zetten. De bambinos, geboren in 2014 en later lopen 
500 meter door het park. De kinderloop is voor de hen die geboren zijn in 2010 

t/m 2013 en betreft 1 grote ronde door het park. De jeugd met geboorte jaar 
2004 t/m 2009 mag dit jaar starten met de senioren wedstrijd en loopt één grote 
ronde door het centrum. 

 
Wel zijn er een aantal voorwaarden. Als eerste geldt dat alleen online 

ingeschreven kan worden. Dit voorkomt een samenkomst van meerdere mensen 
bij het wedstrijdsecretariaat. Ten tweede is het aantal inschrijvingen 750. Omdat 
de Kaaienloop een van weinige wedstrijden is in Brabant die wel door gaat, wordt 

wel rekening gehouden met een toestroom van lopers die eigenlijk een andere 
wedstrijd uit de omgeving gepland hadden. Schrijf je dus tijdig in. “Diegene die 

voor-inschrijven tot en met 2 september krijgen daarnaast ook een 
gepersonaliseerd startnummer met hun eigen naam.” Voor de na-inschrijvingen 
kan men tot en met 18 september 12:00 terecht op de site van inschrijven.nl, 

zolang er dus plaats is. Tot slot willen we nogmaals benadrukken dat het ter 
plaatste inschrijven vanwege de coronamaatregelen niet mogelijk is. Voor meer 

informatie: www.kaaienloop.nl   
 

http://www.kaaienloop.nl/

