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Kinderpostzegels, 
Onze leerlingen op pad voor de postzegelactie! 
Vanaf woensdag  27 september a.s. gaan ruim 160.000 schoolkinderen op pad om kinderpostzegels en 
andere producten te verkopen. Ook onze kinderen uit de groepen 7 en groep 8 doen mee.  
Vanaf 12.30 uur gaan zij op weg. Ze zetten zich in voor kinderen die een steuntje in de rug kunnen 
gebruiken: voor kinderen door kinderen! Dit jaar sieren de personages  van Jan, Jans en de kinderen 
de kinderpostzegels. 
 
Voor wie gaan de leerlingen op pad? 
Met de opbrengst worden kinderen in Nederland en in het buitenland geholpen. Het gaat dan om het 
tegengaan van kinderarbeid en kindhuwelijken of om kinderen die in de vrouwen- of daklozenopvang 
wonen.  
De kinderen zetten zich in voor een goed thuis voor alle kinderen.  
We wensen onze leerlingen heel veel succes!  
 
Speldag groepen1 / 2 
 Wij zijn nog dringend op zoek naar hulpouders voor onze speldag op dinsdag 
3 oktober! 
We hebben nog 14 ouders nodig van 8.30 uur - 12.00 uur. 
De intekenlijst hangt naast de klasdeur van groep 1 / 2   
Wie komt met ons mee “Lekker griezelen”…  
 
 
Studiedag 

Zoals in de jaarkalender aangegeven is er aankomende maandag een studiedag 
met het hele team van de Delteykschool. 
 
 
 

 
Bezoek aan de kerk 

De kleutergroepen brachten 
afgelopen woensdag een 
bezoek aan de kerk. De 
kinderen kregen een mooie 
rondleiding waarin van alles 
werd bekeken; altaar, de 
kleding van de pastoor, de 
gouden kelk. Er werd aan de 
wierook, geroken en de 
kinderen mochten de bel bij 
het altaar luiden. Het was een 
mooie ervaring voor de 

kleuters. Op de terugweg werd er door de kinderen volop gediscussieerd; hoe 
hoog zou de kerk toch zijn? Tien meter of duizend meter... 



 

 

 
 
Groen aan de buurt 
In oktober worden twee "Groen aan de buurt” bijeenkomsten gehouden, waarin ideeën worden 
verzameld ( op 3 oktober) en door dezelfde groep- uitgewerkt ( op 24 oktober). In de bijeenkomsten 
wordt gesproken over "vergroenen" in en rond Werkhoven. In de bijlage vindt u meer informatie 
hierover.  
De ideeën die het breedst gedragen en realistisch zijn, worden vervolgens ook uitgevoerd. Daar is een 
flink  budget  voor. Een uitgelezen kans dus om iets groens voor elkaar te krijgen in de buurt!  
Bij vragen erover kunt u bij Jan Sadee terecht (vader van Noortje in groep 3). U kunt ook mailen, zie 
informatie in de bijlage.  
 
 


