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Welkom 
De vakantie is weer voorbij en de eerste schoolweek is een feit. 
Het was mooi om alle kinderen en ouders maandag binnen te laten op de Delteykschool. 
Voor mij is dit een nieuwe start op deze school in Werkhoven.   
Vorige week hebben we als team met elkaar uitgebreid kennis gemaakt en de eerste voorbereidingen 
getroffen voor dit nieuwe schooljaar. 
Afgelopen week heb ik een groot aantal ouders even kort kunnen spreken of de hand geschud. 
In de loop van dit komende jaar zijn er ongetwijfeld momenten waarop wij elkaar zullen ontmoeten. 
In bijna alle klassen heb ik met de kinderen kennis gemaakt en in andere groepen neem ik de 
komende week een kijkje.  
De sfeer, de hartelijkheid en het enthousiasme van de teamleden, kinderen en ouders hebben gezorgd 
voor een ‘warm’ welkom. 
Ik kijk uit naar een mooi en inspirerend schooljaar 
waarin wij met elkaar staan voor goed onderwijs 
waarbij de kinderen zich optimaal kunnen 
ontwikkelen in een prettige, uitdagende en 
boeiende leeromgeving. 
Wij hebben er zin in, 
Corine Flapper 
 
Op de foto ziet u nog een nieuw gezicht.  
Chantal van het Lam is onze nieuwe Intern 
Begeleider. 
 
Schoolkalender en schoolboekje 
De schoolkalender zult u maandag 4 september ontvangen. Deze jaarplanning wordt zo spoedig 
mogelijk op de website geplaatst. 
Wij hopen u daarna op korte termijn te voorzien van het nieuwe schoolboekje voor het schooljaar 
2017-2018.  
 
Informatie  
In de eerste schoolweken komt er regelmatig informatie met uw kind mee naar huis. Deze informatie 
kan bijvoorbeeld gaan over het bestellen van educatieve software, een abonnement op een 
jeugdtijdschrift of het volgen van een typecursus. Wij willen benadrukken dat wij deze informatie 
graag kenbaar aan u maken, maar dat het vanzelfsprekend uw eigen keuze is of u hier gebruik van wilt 
maken. 
 
Klasseninformatieavond 
Op 5 september is de jaarlijkse informatieavond. De leerkracht vertelt u dan hoe het onderwijs er 
komend jaar uit ziet en bespreekt de algemene groepszaken.  
 
 
 
 



 

 

De uitnodiging voor het openingsfeest vindt u in de bijlage. 

 
Catecheseproject Delteykschool Werkhoven 
Via dit bericht doen wij een  dringend verzoek aan jou om je aan te melden als ondersteuning, zodat 
we ook dit jaar de kerkbezoeken voort kunnen zetten. 
 
Elke groep gaat 1x per schooljaar op bezoek in de kerk.  
Iedere groep heeft tijdens dit bezoek een eigen thema, het thema bestaat uit een informatief deel en 
een creatieve opdracht. Het thema per klas, kun je lezen in onderstaand schema, inclusief de data 
waarop dit kerkbezoek plaats zal vinden. 
Tijdens het kerkbezoek wordt een groep in 2 of 3 groepjes gesplitst en is er een wisselprogramma: het 
informatieve deel + creatieve deel.  
 
Voor de begeleiding van deze kerkbezoeken, zijn we op zoek naar ouders die een of enkele keren per 
jaar hieraan een bijdrage willen leveren. Uiteraard is de hulp van opa’s en of oma’s ook van harte 
welkom bij onze kerkbezoeken! 
 
Van jou als begeleider wordt gevraagd: 
- helpen bij de voorbereiding (w.o. overleg/inkopen) 
- begeleiden van het programma met de kinderen 
- geven van informatie en/of begeleiden van de creatieve opdracht 
- opruimen 
Het is niet noodzakelijk om verdiepende kennis te bezitten over het katholieke geloof. Wel is het nodig 
enthousiast te zijn en voor minimaal 1 bijeenkomst je in te schrijven. 
 
Helaas is het zo dat er voor de zomer 2 vrijwilligers gestopt zijn. Daarom een dringend verzoek aan jou 
om je aan te melden. 
 
Voor informatie kun je contact opnemen met: Eva Vernooij tel: 06-23859994 of 
ehravensberg@gmail.com 
Aanmelden kan tevens bij Eva, of via de leerkrachten op school. 
Wil je dit doen vóór 10 september? Alvast bedankt voor jouw hulp! 
 
Data catecheseproject: 

Groep Thema Datum 

Groep 1/2 Buitenom de kerk Woensdag 20 september 2017 

Groep 6 Doop Woensdag 11 oktober 2017 

Groep 3 Licht Woensdag 29 november 2017 

Groep 7 Toren en koor Woensdag 17 januari 2018 

Groep 4 Altaar Woensdag 14 februari 2018 

Groep 6  
Palmpasen 

Palmpasen Woensdag 21 maart 2018 

Groep 8 Kruisweg Woensdag 28 maart 2018 

Groep 5 Kleuren en kleding Woensdag 18 april 2018 



 

 

 
Sint Maarten 
Voor de organisatie van Sint Maarten zoeken we ook nog 2 ouders die de Sint Maartenviering voor 
willen bereiden. De Sint maartenviering is op zaterdag 11 november om 18.30 uur. 
Het gaat om: 
- 1 voorbereidende bijeenkomst  
- Organisatie van personen/materialen 
- Aanwezigheid en organisatie tijdens de viering en de bijeenkomst op het kerkplein na afloop 
 
Je kunt je aanmelden bij: José Dorresteijn tel. 0623839273 of jgmdorresteijn@gmail.com 
Graag voor 10 september! Alvast dank! 
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