
 

38. Nieuwsbrief 30 mei 2022    

 

Data van belang 
30 mei   : studiedag Delta-onderwijs; alle leerlingen zijn vrij 
2 juni  : ouders welkom op school om 15.05u inkijken schriftjes 
3 juni   : schoolfotograaf op school 
6-10 juni : Pinkstervakantie: alle leerlingen zijn vrij, personeel werkt  

13 juni   : alle kinderen worden op school verwacht om 8.40u 
22 juni   : onze school wordt bezocht door de visitatiecommissie van Delta-onderwijs 
30 juni   : sportdag onder- en middenbouw 
1 juli   : sportdag bovenbouw 
    

 

Delta-studiedag 
Morgen, maandag 30 mei, zijn alle kinderen vrij omdat het personeel een 
studiedag heeft van Delta-onderwijs samen met alle leerkrachten van alle 

Oosterhoutse scholen die onder het bestuur van Delta-onderwijs horen. We 
hebben verschillende workshops waarin we ons kunnen informeren over heel 

veel verschillende onderwerpen. Het is fijn om mensen te ontmoeten die ook in 
het onderwijs werken maar juist op andere scholen. Fijn om kennis met elkaar te 
delen zodat we er allemaal weer wat van opsteken.  

 
Schoolfotograaf 

Komende vrijdag komt de schoolfotograaf op school. Er worden portretfoto’s van 
jullie kind gemaakt en een groepsfoto. We hopen dat iedereen aanwezig kan zijn 
want een complete foto maakt het extra mooi.  

 
Vervangingen 

Juf Carlijn gaat door met re-integreren. Ze zal nu 4 uur beschikbaar zijn.  
Juf Dana is aan het re-integreren.  
Juf Emily is ziek en wordt vervangen door juf Eefje op donderdag en vrijdag.  

Dinsdag 
Juf Sandra is in groep 8c; meneer Eugène heeft Bapo. 

Juf Monique Pieterse is in groep 3/4b; juf Dana is in de ochtend ook in de groep.  
Meneer Thom is in groep 5b; juf Marjolein V is thuis.  
Meneer Joep is in groep 7a; juf Carlijn werkt voor de groep in de ochtend.  

Meneer John of Juf Sanne werkt in groep 7c; juf Marcella heeft verlof.  
Woensdag 

Meneer Joep is in groep 8c; meneer Eugène werkt voor ICT. 
Juf Carlijn en juf Quincy zijn samen in de groep.  
Meneer John werkt in groep 5a; juf Hanneke werkt voor haar groep.  

Juf Yvonne werkt samen met juf Dana in groep 3/4b.  
Donderdag 

Juf Carlijn en juf Quincy samen in groep 7a in de ochtend. In de middag is juf 
Quincy in de groep.  
Meneer John is in de ochtend in groep 6a; juf Crissy werkt voor de groep.  

Meneer John is in de middag in groep 6b; juf Anouk werkt voor de groep. 
Juf Eefje is in groep 3a; juf Emily is ziek.  

Juf Whitney is in de ochtend in groep 5a; juf Marjolein werkt voor de groep. 
Juf Whitney is in de middag in groep 7c voor de domeinmiddag.    

Vrijdag 
Juf Carlijn en juf Quincy samen in groep 7a in de ochtend. In de middag is juf 
Quincy in de groep.  

Juf Eefje is in groep 3a; juf Emily is ziek.  



Juf Whitney is in de ochtend in groep 4a; juf Yvet werkt voor de groep. 
Juf Whitney is in de middag in groep 5b; juf Marjolein werkt voor de groep.    
Meneer Stan is in groep 5/6d; meneer Gérard werkt voor de groep.  

 
Inkijken schriftjes/werkjes 

Op 2 juni zijn jullie welkom om te komen kijken. In de agenda een kort berichtje 
of je wel of niet komt is fijn, zodat de leerkracht weet of je er bent. Zeker ook als 

dat betekent dat jullie zoon/dochter dan niet met de bus/taxi naar huis gaat 
maar op school blijft en met jullie terug rijdt.  
 

Schoolreisje 
Afgelopen week hebben de kinderen een brief meegekregen met informatie 

m.b.t. de schoolreis. We hebben de bijdrage voor bus en toegang hard nodig om 
het financieel rond te krijgen. Natuurlijk weten we dat de bijdrage vrijwillig is 
maar we durven jullie toch te vragen om deze te betalen omdat de kinderen 

geen eten, drinken en geld mee hoeven te nemen omdat alles is inbegrepen.  
 

Extra vrij 
Aansluitend op 2e Pinksterdag, maandag 6 juni, zijn de kinderen een hele week 
vrij. Zij hebben vakantie en wij gaan dit schooljaar evalueren en weer nieuwe 

afspraken maken voor het komende schooljaar. Waar liggen onze prioriteiten en 
hoe gaan we die vormgeven. Tevens zijn de groepsbesprekingen gepland zodat  

met de leerkrachten de resultaten van het afgelopen jaar worden besproken van 
de kinderen die in hun groep zitten. Dit weer als voorbereiding op de gesprekken 
met jullie tijdens de rapportgesprekken aan het einde van het jaar.  

De vrijdag sluiten we af met een personeelsuitje.  
 


