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Schoenmaatjes 
In deze gezellige periode waarin we allemaal verwend worden is het leuk 
om een ander kind op de wereld blij te maken. 
Woensdag 13 december is de laatste dag dat de gemaakte schoenmaatjes-
dozen ingeleverd kunnen worden.  
 
 

 
 
 
Sinterklaas op de Delteykschool 

Sinterklaas was afgelopen dinsdag                   
5 december ook weer bij ons op 
bezoek. 
Wat was het een mooi gezicht zoals 
hij in gezelschap van zijn drie pieten 
ons schoolplein op kwam rijden. 
Het was weer een geweldig feest 
met vele stralende, vrolijke kinderen 
en leerkrachten in de school. 
 

 
 
Inloopspreekuur jeugdgezondheidszorg 
Vrijdag 15 december van 8.15 uur -9.00 uur heeft Marlies Verplak (jeugdverpleegkundige GGD) 
inloopspreekuur in de IB-ruimte, boven. 
 
 
Op weg naar KERST 
Afgelopen week heeft onze activiteitencommissie in 
samenwerking met andere ouders de school weer van een 
metamorfose voorzien. 
Waar het dinsdag nog volop in Sinterklaas was, kwamen we 
donderdagochtend in een echte Kerst ambiance op school. 
Kerstbomen, kerststal, sfeerverlichting, we kunnen er niet om 
heen: wij zijn op weg naar Kerst. 
Wij willen iedereen bedanken die hieraan heeft bijgedragen. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

De gevonden voorwerpen-mand in het halletje bij de voordeur zit weer vol!  
Zou iedereen zijn of haar kwijtgeraakte spullen weer mee willen nemen? In de 
kerstvakantie gaan de restanten naar de Kringloop.  
 
 

 
Social Schools 
Gisteren heeft u een uitnodiging per email ontvangen met daarin een link om een account te 
activeren. 
Heeft u geen uitnodiging ontvangen? Vraag dan een inlog code per email aan bij de groepsleerkracht 
 
Kerstfeest 2017 

Beste ouders van de Delteykschool, 

 
Aankomende twee weken zullen in het teken staan van het 
naderende kerstfeest!  
Wederom gaan wij naar de kerk om daar onze kerstviering te 
houden.  
Wij vragen u of u de kinderen, op donderdag 21 december, om 17.00 uur op school kunt 
brengen. We lopen dan gezamenlijk naar de kerk.  
Wij nodigen u van harte uit om dit kerstfeest met ons mee te vieren in de kerk.  
Aangezien er beperkt ruimte beschikbaar is, nodigen wij alleen ouders van onze kinderen 
uit. Kinderen onder de 4 jaar, kunnen dus helaas niet meekomen.  
Na afloop van deze viering lopen de kinderen terug naar school om daarna te gaan genieten 
van het traditionele kerstdiner in de klas. Dit zal om 18.00 uur beginnen.  
Zodra de kinderen aan het kerstdiner zitten bent u welkom in de grote hal voor een 
gezellige ouder-kerstborrel. Als u een klein deel van de hapjes wat u voor de klas maakt ook 
meeneemt naar de kerstborrel, heeft u er  ook wat lekkers bij. Voor de rest wordt gezorgd. 
Om 19.00 uur komen we dan weer uit de lokalen en zullen we ons weer bij u voegen in de 
aula. Samen drinken we dan nog een borrel.  
Het belooft weer een gezellige avond te worden! 
 
Hartelijke groet namens de kerstcommissie 
 

 

Aankomende woensdag(13-12) hangen we de intekenlijsten voor het kerstdiner bij de deuren 
van de lokalen.  
 


