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Uitnodiging voor de ouderavond over het thema: ‘Andere schooltijden’ 
 
Op maandag 22 januari 2018 van 20.00 uur-21.30 uur willen wij graag met u, ouders van de 
leerlingen van de groepen 1 t/m 7, een oriënterend  gesprek voeren over andere schooltijden. 
Al geruime tijd wordt er in de Medezeggenschapsraad gesproken over andere schooltijden.  
Het gaat hierbij om schooltijden die passend zijn bij de huidige ontwikkelingen, schooltijden die 
passend zijn op onze Delteykschool. 
Tijdens deze ouderbijeenkomst zullen wij informatie geven over de verschillende modellen en wat 
deze betekenen voor de kinderen, het team en u. 
Graag gaan we hierbij met u in gesprek over dit onderwerp waarbij we ook in zullen gaan op de vragen 
die er hierover bij u leven. 
Eind januari kunt u, de kinderen uit de groepen 6 en 7 en de teamleden in een enquête uw voorkeur 
m.b.t. de verschillende schooltijden kenbaar maken. 
De uitslagen van deze enquêtes worden in de MR besproken waarna de MR een advies richting de 
school zal geven. 
Tegelijkertijd stellen wij op deze avond graag de oudervereniging (OV)/ activiteitencommissie (AC) aan 
u voor. Ook wordt dan de jaarrekening van de OV vastgesteld. 
Wij hopen u op 22 januari te verwelkomen, tot dan! 
 

 
Ouderaula groepen 5 en 6 
Groep 5 en 6 werkt deze weken hard aan de ouderaula van vrijdag 19 januari. Ouders, opa & oma’s, 
broertjes, zusjes en andere belangstellenden zijn vrijdag 19 januari om 14.00 uur van harte welkom in 
de gymzaal. We verzoeken u om uw schoenen bij het betreden van de gymzaal uit te doen. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Alaaf!!! 
Vrijdag 2 februari is het weer zover, het carnavalsfeest barst los op de Delteyk. 

Naast het feesten en hossen willen we graag met jouw hulp ook weer een carnavalscircuit 
organiseren. 

Van 10.30 uur tot 11.45 uur kunnen we jouw hulp goed gebruiken tijdens het knutselen/schminken. Je 
kunt je inschrijven op de lijsten op het mededelingenbord, bij het kantoor van Corine. Het is leuk als je 

zelf ook verkleed komt. 
Let op! Er is een aparte lijst voor de onderbouw (groep 1 t/m 4) en de bovenbouw (groep 5 t/m 8). 
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Groetjes AC, Eva 
 
Theatervoorstelling 
De man met het stenen hart. 
Aankomende vrijdagochtend gaan de kinderen van groep 5 en 6 in de gymzaal een theatervoorstelling 
bekijken van de theatergroep TDI. Hieronder leest u een korte beschrijving van waar het over zal gaan. 
 
Ware liefde is in staat zelfs het hardste hart te breken. 
Hans wenst een stenen hart. Zijn wens wordt vervuld. Maar maakt het hem gelukkig? 
De man met het stenen hart is een verteltheatervoorstelling over empathie, communicatie, emoties 
en onverschilligheid. Een vertelling met tweedimensionale figuren in een middeleeuws coulissen 
decor. 

 
 


