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Wijziging emailadressen 
Aanstaande dinsdag 10 oktober krijgen de leerkrachten een nieuw emailadres. Wilt u op dinsdag 10 
oktober géén emails naar de leerkrachten te sturen? Dit om eventuele verdwenen emails te 
voorkomen! De leerkrachten krijgen de volgende nieuwe mailadressen: 
voornaam.(tussenvoegsel)achternaam@delteyk.nl bijvoorbeeld: justin.vos@delteyk.nl en 
corine.flapper@delteyk.nl 
Vanaf  woensdag 11 oktober zal de email weer volledig werken. De nieuwe emailadressen worden ook 
vermeld op de schoolwebsite, bij de groepen. 
Wilt u onze emailadressen ook aanpassen? 
 
 
Groener schoolplein 
We willen ons schoolplein  groener en avontuurlijker maken! 
We zijn op zoek naar ouders die mee willen helpen bij het 
ontwerpen en uitvoeren van ideeën om van het schoolplein een 
groenere en avontuurlijkere speelplek te maken.  
Zou ieder die het leuk vindt om hierin mee te denken en mee te 
werken zich willen aanmelden via de mail info@delteyk.nl of 
rechtstreeks bij Sonny (groep 1/2b)?  
 
Op dinsdag 24 oktober 19.30 uur is de volgende informatie avond op de Delteykschool over “Groen” in 
Werkhoven, waarbij er gesproken gaat worden over het besteden van de beschikbare budgetten op 
diverse locaties in Werkhoven.   

 
 
 
Speldag 
Afgelopen dinsdag hadden de kleuters hun speldag in het thema “Lekker griezelen!”.  
De juffen Eva en Sonny waren erg bang voor alle enge dingen die ze om zich heen zagen, maar juf 
Patricia bleek helemaal niet bang te zijn. Gelukkig liet zij zien hoe je moedig en dapper kon zijn en dat 
“Lekker griezelen” eigenlijk heel leuk is! Gedurende de ochtend werd er volop gegriezeld: met 
blinddoek om op blote voeten door bakjes met allerlei gekke dingen stappen, door spinnenwebben 
kruipen, een heksenrace, spokenstoelendans,  monstertjes knutselen, door een donkere tunnel 
kruipen met zaklampen… 
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Alle hulpouders;  bedankt weer voor het begeleiden van de groepjes en spelletjes.  
Met jullie hulp hebben de kinderen een geweldige ochtend gehad!  
 
 
Weekend van de Wetenschap – 7 & 8 oktober 2017 
Tijdens het eerste weekend van oktober brengt het Weekend van de Wetenschap je backstage bij 

bedrijven, instituten, universiteiten, instellingen en musea. Op meer dan 250 
locaties in Nederland openen deze organisaties dan hun deuren voor het 
publiek. 
Ook in en rond Utrecht zijn er veel mogelijkheden voor kinderen. Zo kun je 
bijvoorbeeld de open ziekenhuis dag bezoeken in het  UMC of  aan tal van 
activiteiten deelnemen bij de Universiteit Utrecht. Op de TNO vestiging in 
Utrecht kun je zien wat er allemaal in de grond onder je voeten zit. Kun je 
stenen zien branden en wordt uitgelegd hoe aardbevingen gemeten worden.   
Voor een overzicht van alle deelnemende instituten ga naar: 

www.hetweekendvandewetenschap.nl 
 
 
Grote Wetenschapsdag 
Vorige week woensdag was de Grote Wetenschapsdag met dit 
jaar het thema ‘Schimmels’. De voorafgaande week hadden de 
leerlingen twee petrischaaltjes op een locatie binnen en buiten 

aan de lucht blootgesteld 
in de hoop 
schimmelsporen op te 
vangen. En dat is gelukt! 
Ze hebben de ontwikkeling 
van de schimmel op de 
voet gevolgd. Daarnaast 
hebben we het schimmelspel gespeeld, waarbij de kinderen een 
schimmel aan de hand van een foto moesten omschrijven aan 
hun team en het team met behulp van een overzicht van 

schimmels probeerde te raden om welke soort het ging. De leerlingen waren heel enthousiast en 
wisten de schimmels goed te omschrijven zelfs door een woord te noemen. Op de groepsfoto vormen 
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de kinderen gezamenlijk een grote schimmel! Kortom een groot succes. We blijven nog even in de 
schimmels, want dankzij Yvonne Jansen kweken we nu grijze oesterzwammen. 
 
 
Speldag groep 3 en 4 
Woensdag 11 oktober is het de beurt aan de groepen 3 en 4 voor hun jaarlijkse speldag. Van 8.30 tot 

12.00 uur zijn we leuk, gezellig en een beetje griezelig bezig rond het thema de Gruffalo! 
Een iets langer, maar feestelijk ochtendje dus.  
 
 

 
 


