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Adressen en telefoonnummers

Delteykschool	 0343	551295
Herenstraat	5-7
3985	RP	Werkhoven
E-mail:	info@delteyk.nl
www.delteyk.nl

Calamiteiten	
Martijn	van	Kooten	 06	21520034

Interne vertrouwenspersonen
Marjolijn	Willems	 0343	551449
Marga	Pieters	 0343	551295

Algemeen bestuur Fectio	 	
Jos	de	Bruin	(alg.	Directeur)	 030	6381121
Pelmolen	19
3990	GD	Houten
E-mail:	info@ksfectio.nl
www.ksfectio.nl

Onafhankelijk vertrouwenspersoon	
Mevr.	T.	van	der	Biezen	 030	6570259

Medenzeggenschapsraad	 	
Kirsten	van	Pruissen		 0343	551295
Peter	Vermeulen	 0343	759536
Wypke	Zuydweg	 0343	538822

Oudervereniging 	
Katherina	Casse	(voorzitter)	 0343	551424
E-mail:	ov@delteyk.nl	 	

Overblijfcoördinator	 	 	
Toos	Naron	 0343	551565

Schoolbegeleidingsdienst	 	
Eduniek	 0346	219777	 	 	
	
Onderwijstelefoon	 0800	5010

GGD Midden Nederland	 030	6086086
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Schooltijden, vakantierooster en 
studiedagen

Schooltijden

Iedere	ochtend	beginnen	we	om	8.45	uur	en	werken	we	tot	12.15	uur,	behalve	

op	woensdag:

onderbouw	(groep	1	t/m	4)	tot	11.45	uur

bovenbouw	(groep	5	t/m	8)	tot	12.45	uur

Iedere	middag	werken	we	van	13.30	uur	tot	15.30	uur.	Op	woensdagmiddag	

zijn	alle	groepen	vrij.	Op	vrijdagmiddag	zijn	groep	1	t/m	4	ook	vrij.

groep

1 t/m 4
ma di wo do vr

ochtend 8.45	-	12.15 8.45	-	12.15 8.45	-	11.45 8.45	-	12.15 8.45	-	12.15

middag 13.30	-	15.30 13.30	-	15.30 vrij 13.30	-	15.30 vrij

groep

5 t/m 8
ma di wo do vr

ochtend 8.45	-	12.15 8.45	-	12.15 8.45	-	12.45 8.45	-	12.15 8.45	-	12.15

middag 13.30	-	15.30 13.30	-	15.30 vrij 13.30	-	15.30 13.30	-	15.30
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Vakantierooster 2009-2010

1ste schooldag  maandag	16	augustus	2010

Vakanties

Herfstvakantie	 18-10-2010	t/m	22-10-2010

Kerstvakantie	 20-12-2010	t/m	31-12-2010

Krokusvakantie	 21-02-2011	t/m	25-02-2011

Pasen	 22-04-2011	t/m	25-04-2011

Meivakantie		 26-04-2011	t/m	06-05-2011

Hemelvaart		 02-06-2011	t/m	03-06-2011)

Pinksteren	 13-06-2011

Zomervakantie	 04-07-2011	t/m	12-08-2011

Extra vrije middagen

Donderdagmiddag	i.v..m.	kerstviering	 16-12-2010

Vrijdagmiddag	voor	kerst	 17-12-2010

Vrijdagmiddag	voor	zomervakantie	 02-07-2010
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Studiedagen

Enkele	dagen	per	schooljaar	hebben	de	leerkrachten	na-	en	bijscho	ling.	

Op	deze	dagen	hebben	alle	kinderen	vrij	van	school.	

Bij	het	inroosteren	van	de	studiedagen	wordt	er	zoveel	mogelijk	rekening	ge-

houden	met	de	wisselende	werkdagen	van	de	ouders.

De	studiedagen	van	dit	schooljaar	staan	als	volgt	ingeroosterd:

donderdag	7	oktober	2010

dinsdag	18	januari	2011

woensdag	6	april	2011

woensdag	2	februari	2011	alléén	voor	groep	1	t/m	4,	de	kinderen	van	groep	5	

t/m	8	moeten	deze	dag	gewoon	naar	school.
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Jetty Mulder	

Leerkracht	groep	5	op	

donderdag	en	vrijdag	en	

Intern	Begeleider	op	

dinsdag

Marèse Cortenraede 	

Leerkracht	groep	4	op	

maandag,	woensdag,	

donderdag	en	vrijdag

Lieke van Kooten	 	

Leerkracht	groep	3,	op	dins-

dag,	woensdag,	donderdag	

en	vrijdag

Marion van Leeuwen	

Leerkracht	groep	1-2a	

op	maandag,	dinsdag	en	

woensdag

Gabrielle Goud	 	

Leerkracht	groep	1-2a	op	

donderdag	en	vrijdag

Helga Snakkers	

Leerkracht	groep	1-2b	op	

maandag	en	dinsdag

Marjolein de Jongh	

Directeur	(ambulant	op	

maandag	en	dinsdag)	

en	leerkracht	groep	8	

(donderdag	en	vrijdag)

Martijn van Kooten	

Directeur	(ambulant	op	din-

sdag,	woensdag	en	donder-

dag),	leerkracht	groep	7	en	

ICT-coördinator	

Janine Dreef	 	 	

leerkracht	groep	5	op	

maandag,	dinsdag	en	

woensdag	

	 	 	

	

Jesse Smale	

Leerkracht	groep	6	op	

maandag,	dinsdag,	woensdag	

en	donderdag

Willem de Heus	

Leerkracht	groep	7	op	

dinsdag,	woensdag	en	

donderdag	en	leerkracht	

groep	6	op	vrijdag	

Kirsten van Pruissen	 	

Leerkracht	groep	8	op	

maandag,	dinsdag	en	

woensdag

Teamsamenstelling schooljaar 2009-2010 
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Vervanging van een leerkracht bij ziekte

Als	een	leerkracht	ziek	is	doen	we	er	alles	aan	een	vervanger	te	vinden.	Aller-

eerst	proberen	we	een	bevoegde	leerkracht	vanuit	de	vervangings	pool	binnen	

Fectio	te	vinden.	

Als	dat	niet	lukt	zoeken	we	binnen	de	school	een	oplossing,	zoals:

-		een	stagiaire	die	een	groep	begeleidt	onder	supervisie	van	een	leerkracht,

-		groepen	samenvoegen	(maximaal	1	dag).

In	het	uiterste	geval	moeten	we	een	groep	naar	huis	sturen.	Voordat	we	dit	

doen	stellen	we	alle	ouders	op	de	hoogte.	Kinderen	die	niet	thuis	of	elders	

terecht	kunnen,	kunnen	op	school	blijven.

Patricia Lankhorst	

Leerkracht	groep	1-2b	op	

woensdag,	donderdag	en	

vrijdag	

Marga Pieters	 	

Leerkracht	groep	1-2c		op	

woensdag,	donderdag	en		

vrijdag

Sonny Verboeket	 	

Leerkracht	groep	1-2c	op	

maandag	en	dinsdag

Marjon van Dam	 	

Leerkracht	groep	3	op	

maandag	en	groep	4	op	

dinsdag	

Erna Neurink	

Remedial	Teacher	en	

begeleiding	zorgleerlingen	

dinsdag	t/m	vrijdag

Joke van de Vendel

Administratief	

medewerkster

op	maandag	en	

donderdagmiddag

El Hirsch Makrani	 	

Conciërge

op	dinsdag,	woensdag	en	

vrijdagochtend
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Wat te doen bij…

Ziekte
Als	uw	kind	ziek	is	kunt	u	dit	’s	morgens	rond	half	9	telefonisch	doorgeven,	

0343	551295.	

Verlof aanvragen
Vanaf	de	dag	dat	uw	kind	vier	jaar	is,	mag	het	hele	dagen	naar	school,	maar	

bent	u	niet	verplicht	uw	kind	ook	iedere	dag	naar	school	te	laten	gaan.	De	

leerplicht	gaat	namelijk	in	als	uw	kind	vijf	jaar	is	geworden.	Vijfjarigen	zijn	ten	

hoogste	5	uur	per	week	vrijgesteld	van	school.	Als	u	uw	kind	thuishoudt,	geeft	

u	dit	dan	wel	door	aan	de	groepsleerkracht?	De	leerkracht	kan	een	vijfjarige	

nog	eens	vijf	uur	extra	vrijstelling	per	week	verlenen.	Vanaf	zes	jaar	geldt	een	

volledige	leerplicht.

Het	is	sinds	de	wijziging	van	de	leerplichtwet	niet	(meer)	toegestaan	leerlingen	

vrij	te	geven	om	buiten	de	schoolvakanties	op	vakantie	te	gaan.	Wilt	u	toch	

een	aanvraag	doen	voor	schoolverzuim	buiten	de	vakantiedagen,	dan	moet	u	

uiterlijk	6	weken	van	tevoren	een	schrifte	lijk	verzoek	bij	de	directie	indienen.	

Hiervoor	kunt	u	een	verlofformulier	aanvragen	bij	de	directie.	

Als	u	vanwege	uw	beroep	niet	in	de	schoolvakanties	met	uw	gezin	op	vakan-

tie	kunt,	mag	de	directie	eenmaal	per	jaar	voor	maximaal	twee	weken	buiten	

de	schoolvakanties	om	vrij	geven,	behalve	in	de	eerste	twee	weken	van	het	

schooljaar.	Het	moet	hierbij	gaan	om	‘de	specifie	ke	aard	van	het	beroep’	en	

niet	‘de	aard	van	het	bedrijf’.

De	leerplichtambtenaar	van	de	gemeente	controleert	of	de	school	zich	aan	de	

regels	houdt.	De	directeur	die	toch	extra	verlof	verleent,	ris	keert	een	boete.	Er	

wordt	extra	gelet	op	verlofaanvragen	voor	één	of	enkele	dagen	voor	aanvang	

van	een	vakantieperiode.
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Ook	u	loopt	een	risico:	als	u	uw	kind	zonder	toestemming	van	school	houdt,	kan	

de	gemeente	u	een	boete	opleggen	van	maximaal	€	5.000,-.	

Wanneer	de	directeur	verlof	heeft	gegeven,	moet	u	dit	nog	wel	bij	de	leerkracht	

melden.	

Heeft	u	nog	vragen	over	de	verlofregeling?	Neem	dan	contact	op	met	de	ambte-

naar	leerplichtzaken	van	de	gemeente	Bunnik	of	de	schoolleiding.

Communicatie met school
Elke	week	krijgen	de	kinderen	op	vrijdag	een	weekbrief	met	actuele	informatie	

mee	naar	huis.	Deze	vindt	u	ook	op	de	website.	

Als	u	vragen	of	opmerkingen	hebt	ten	aanzien	van	uw	kind	of	de	school,	neemt	u	

dan	contact	op	met	de	leerkracht	of	de	directie.
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Schoolafspraken
Wij	willen	met	de	kinderen	werken	in	een	goede	en	veilige	omgeving,	waar	

respect	is	voor	elkaar	en	waar	iedereen	wordt	geaccepteerd	zoals	hij	of	zij	is.	

Om	met	elkaar	hieraan	te	werken	hebben	wij	hiervoor	op	school	een	aantal	

kapstokregels.	Een	drietal	regels	voor	binnen	in	onze	school	en	een	drietal	

regels	voor	buiten	op	het	plein.	

Voor	binnen	in	de	school:

•	 Voor	groot	en	klein	zullen	we	aardig	zijn;

•	 We	zullen	goed	voor	de	spullen	zorgen	dan	zijn	ze	weer	te	gebruiken	

	 morgen;

•	 De	school	is	van	binnen	een	wandelgebied	en	buiten	hoeft	dat	lekker	niet.

De school is van binnen
een wandelgebied
en buiten hoeft dat lekker nietVoor groot en klein 

zullen we aardig zijn

We zullen goed voor 
de spullen zorgen, dan zijn ze weer te

gebruiken morgen
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Voor	buiten	op	het	schoolplein:

•	 Bij	ons	op	school	kan	iedereen	meedoen;

•	 Ik	ben	voorzichtig	met	de	spullen	van	school	en	van	een	ander;

•	 Problemen	probeer	ik	eerst	zelf	op	te	lossen,	ik	ga	naar	de	pleinwacht	als	dit	

niet	lukt.

Problemen probeer ik eerst zelf 
op te lossen, ik ga naar de
pleinwacht als dit niet lukt.Bij ons op school kan 

iedereen meedoen.

Ik ben voorzichtig met
de spullen van school
en van een ander.
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Stichting Fectio, OV en MR

Stichting Fectio
In	de	Katholieke	Scholenstichting	Fectio	zijn	13	katholieke	basis	scholen	

opgenomen,	verspreid	over	de	gemeentes	Houten	en	Bunnik.	Deze	scholen	

functioneren	zelfstandig	met	een	eigen	directie	en	een	vast	onderwijsteam.	Ze	

vallen	onder	de	koepel	van	de	Stichting,	en	werken	op	haar	initiatief	nadruk-

kelijk	samen.	Dit	is	bijvoorbeeld	duidelijk	zichtbaar	in	het	personeels-	en	onder-

wijsbeleid.	De	samenwerking	geeft	alle	scholen	voortdurend	nieuwe	kwaliteits-

impulsen.

De	stichting	kent	een	betrokken	bestuur	dat	op	grote	lijnen	de	organisatie	

bestuurt.	Voor	het	uitvoerende	werk	is	een	algemeen	directeur	aangesteld	die	

de	dagelijkse	leiding	heeft,	ondersteund	door	drie	collega’s	(allen	parttime)	

voor	personeelszaken,	huisvestingszaken	en	financiën.	Binnen	de	Stichting	

werken	320	personeelsleden	die	lesgeven	aan	3000	leerlingen.

Medezeggenschapsraad
De	Delteyk	heeft	een	medezeggenschapsraad	die	de	ontwikke	lingen	op	de	

school	volgt.	Zij	bestaat	uit	een	afvaardiging	van	twee	ouders	en	twee	leer-

krachten.	Bij	belangrijke	beslissingen	wordt	advies	of	instemming	gevraagd	

aan	de	MR.	De	medezeggenschapsraad	probeert	al	bij	de	voorbereiding	

hiervan	mee	te	denken	en	geeft	vervolgens	gevraagd,	soms	ongevraagd,	

advies.	Het	gaat	dan	om	zaken	die	direct	te	maken	hebben	met	het	onderwijs,	

bijvoorbeeld	de	klassenindeling	of	het	vaststellen	van	een	schoolreglement.	

Ook	kunnen	ontwikkelingen	aan	de	orde	komen	die	betrekking	hebben	op	de	

school	als	geheel,	zoals	bijvoorbeeld	de	bouw	van	Het	Kwartier.

Voor	de	stichting	Fectio	is	een	Gemeenschappelijke	Medezeggenschaps	raad	

actief.	Deze	GMR	volgt	op	vergelijkbare	wijze	de	ontwikkelingen	op	stichtings-

niveau.

Ouders	die	zaken	willen	inbrengen	of	bespreken	kunnen	contact	opnemen	met	

de	MR-leden:

Kirsten van Pruissen	 namens	het	team	/	lid	GMR

Helga Snakkers	 namens	het	team

Peter Vermeulen	 namens	de	ouders	/	lid	GMR

Wypke Zuidweg	 namens	de	ouders
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Oudervereniging
De	Oudervereniging	Delteykschool	is	een	zelfstandige	vereniging	die	als	doel	

heeft	de	belangen	van	ouders	en	kinderen	te	behartigen	binnen	de	schoolorgani-

satie.	Daarbij	streeft	zij	naar	optimale	samenwerking	en	communicatie	tussen	

team,	ouders	en	bestuur.	Alle	ouders	zijn	automatisch	lid.	

De	vereniging	stimuleert	en	organiseert	de	ouderparticipatie	in	de	school	en	haar	

omgeving.	Zij	realiseert	dit	ondermeer	door:

•	 Het	innen	van	een	vrijwillige	ouderbijdrage	en	deze	te	besteden	aan	excursies,	

gangversieringen,	minikamp,	de	organisatie	van	activiteiten	rondom	feestda-

gen,	onderhoud	van	het	schoolplein,	etc.	

•	 Deelname	van	ouders	aan	door	het	team	geïnitieerde	activiteiten	op	school

•	 Het	creëren	en	verbeteren	van	een	veilige	en	uitdagende	schoolomgeving	(ver-

keersveiligheid	en	schoolplein)

•	 Aandacht	voor	gezondheid	en	hygiëne	op	school	(o.a.	luizencontrole)

•	 Het	organiseren	van	thema	avonden	voor	ouders

Het	bestuur	bestaat	uit	6	tot	9	ouders	die	gemiddeld	7	keer	per	jaar	samenko-

men	om	te	vergaderen.	Tijdens	de	jaarlijkse	ledenvergadering	brengt	het	bestuur	

verslag	uit	over	de	activiteiten	en	de	daarbij	horende	financiële	verantwoording	

van	het	afgelopen	jaar.	Bovendien	worden	de	nieuwe	plannen	en	de	begroting	

voor	het	volgende	jaar	gepresenteerd.	Alle	vergaderingen	zijn	openbaar	en	staan	

ingeroosterd	in	de	schoolkalender.

Het	bestuur	van	de	oudervereniging	staat	altijd	open	voor	uw	vragen,	ideeën	en	

klachten.	Spreek	ons	gerust	aan	op	het	schoolplein,	of	neem	contact	op	met	

Katherina	Casse,	telefoon	551424,	of	ov@delteyk.nl
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school plein

kerk

Hier niet stoppen en parkeren
Hier stoppen en parkeren

P

P max. 5 min.

Herenstraat

K+R

Brengen en halen, parkeren

Wegbrengen en ophalen 
’s	Morgens	begint	de	school	om	8.45	uur.	Vanaf	8.35	uur	zijn	de	kinde	ren	welkom	
in	hun	eigen	groep.	In	de	onderbouw	is	er	dan	tijd	voor	de	ouders	om	nog	even	
iets	door	te	geven	aan	de	leerkracht,	een	boekje	te	lezen	met	uw	zoon/dochter	of	
een	werkje	te	bekijken.	De	oudere	kinderen	gaan	zelf	in	de	kring	zitten	en	nemen	
vaak	tijd	voor	een	gezellig	praatje	met	elkaar	of	met	de	leerkracht.	’s	Middags	is	
er	inloop	vanaf	13.20	uur	bij	de	groepen	1	en	2.	De	kinderen	van	groep	3	t/m	8	
spelen	buiten	op	het	schoolplein	tot	de	bel	gaat.	Wanneer	u	uw	kind(eren)	komt	
ophalen	na	schooltijd	wordt	u	verzocht	op	het	schoolplein	even	op	hen	wachten.

Veilig van en naar school (parkeren)
Voor	de	veiligheid	van	onze	kinderen	is	het	belangrijk	dat	u	zich	houdt	aan	de	
geldende	verkeersregels	en	alert	bent	op	onverwacht	overste	ken		de	kinderen.	
Het	is	belangrijk	dat	u	meewerkt	om	het	gebied	vóór	de	school	overzichtelijk	te	
houden	voor	kinderen;	hoe	minder	auto’s	daar	zijn	hoe	liever.	We	vragen	u	zo	min	
mogelijk	voor	de	school	te	stoppen	of	te	parkeren.	Laat	met	het	parkeren	bochten	
en	oversteekplaatsen	vrij.	Let	op:	de	straat	voor	school	is	éénrichtingsverkeer,	
houdt	u	zich	daar	aan.
Als	u	uw	kinderen	alleen	even	afzet,	stopt	u	dan	bij	de	kiss	&	ride-strook.	Als	u	
met	uw	kind	mee	naar	binnen	gaat,	parkeert	u	dan	de	auto	bij	voor	keur	aan	de	
overkant	van	de	Herenstraat.



prakt ische informatie    17

Overblijven en opvang

Overblijven
Er	is	voor	de	kinderen	van	alle	groepen	drie	keer	per	week	gelegenheid	om	

tussen	de	middag	op	school	over	te	blijven:	op	maandag,	dinsdag	en	don-

derdag.

Onder	begeleiding	van	vrijwilligers	gaan	de	kinderen	eerst	eten	en	drinken.	

Iedereen	neemt	zelf	eten	mee,	wij	zorgen	voor	melk	of	karnemelk.	Als	uw	

kind	geen	melk	lust,	kunt	u	zelf	drinken	meegeven.	Geeft	u	uw	kind	zelf	geen	

snoep	mee?	Na	het	eten	gaat	een	snoeptrommel	rond.	

De	kinderen	van	groep	1,	2	en	3	eten	in	het	kleutergebouw,	de	oudere	kin-

deren	in	de	aula.	De	kleuters	worden	opgehaald	in	de	klas.	Driejari	ge	kinderen	

die	inspelen	vinden	het	over	het	algemeen	prettig	om	thuis	te	eten	in	een	

vertrouwde	omgeving	en	nog	niet	over	te	blijven.

Na	het	eten	is	er	gelegenheid	om	te	spelen,	te	computeren	of	te	lezen.	De	

kinderen	kunnen	binnen	of	buiten	spelen.	Om	10	voor	half	2	is	het	overblijven	

afgelopen	en	gaan	de	kinderen	weer	naar	hun	eigen	schoolplein,	of,	als	het	

regent,	naar	hun	eigen	klaslokaal.

De	kosten	zijn	€	1,50	per	overblijfmiddag.	U	kunt	uw	kind	aanmelden	bij	de	

overblijfcoördinator,	Toos	Naron.	Als	u	uw	kind	onverwacht	wilt	laten	over-

blijven	of	incidenteel	afmelden,	ook	bij	ziekte,	belt	u	Toos	dan	’s	morgens	tus-

sen	7.30	uur	en	8.00	uur.	Haar	telefoonnummer	is	551565.		

Buitenschoolse opvang (BSO) De blauwe ezel
Ook	dit	schooljaar	zal	de	buitenschoolse	opvang	in	handen	zijn	van	SKON	

kinderopvang.	De	voorschoolse	opvang	is	er	van	7.30	uur	tot	8.30	uur	en	vindt	

plaats	in	de	gemeenschapsruimte	van	de	Delteykschool.	De	naschoolse	opvang	

vindt	plaats	van	15.30	uur	tot	18.00	uur	in	het	gebouw	van	peuterspeelzaal	

’t	Dozijntje.	Voor	verdere	informatie	kunt	u	contact	opnemen	met	de	coör-

dinator	van	de	Blauwe	Ezel:	Wendy	Velders.	Uitgebreide	informatie	en	tele-

foonnummers	vindt	u	op	onze	website.	Ook	het	inschrijfformulier	kunt	u	hier	

vinden.
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Zorgverbreding

Het	kan	zijn	dat	uw	kind	tijdens	zijn	ontwikkeling	problemen	tegenkomt	en	

extra	zorg	nodig	heeft.	Hiermee	bedoelen	we	kinderen	die	bijvoorbeeld	onder	

of	boven	het	groepsgemiddelde	presteren	of	sociaal-emotionele	en/of	gedrags-

problemen	hebben.	Wij	noemen	deze	extra	zorg	aan	leerlingen	‘zorgverbre-

ding’.	Zorgverbreding	staat	bij	onze	school	hoog	in	het	vaandel,	omdat	we	er	

vanuit	gaan	dat	ieder	kind	onderwijs	krijgt	dat	bij	zijn	mogelijkheden	past.	Via	

ons	‘leerlingvolgsysteem’	en	de	dagelijkse	omgang	met	kinderen	signaleren	we	

problemen	in	een	zo	vroeg	mogelijk	stadium.	Juist	u	merkt	aan	uw	kind	dat	

er	iets	aan	de	hand	is.	Schroom	dan	niet	contact	op	te	nemen	met	de	klassen-

leerkracht.	Wanneer	de	hulp	in	de	groep	alleen	niet	voldoende	is	kan	een	kind	

extra	hulp	krijgen	bij	onze	remedial	teacher	(RT-er).	U	wordt	hier	als	ouder	dan	

over	geïnformeerd	door	middel	van	een	uitgebreide	informatiebrief	en	in	goed	

overleg	met	de	leerkracht	van	uw	kind.
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Klachtenregeling

Elke	scholenstichting	is	verplicht	een	algemene	klachtenregeling	op	te	stellen.	

De	klachtenregeling	is	alleen	van	toepassing	als	men	met	zijn	klachten	nergens	

anders	terecht	kan.	Veruit	de	meeste	klachten	over	de	dagelijkse	gang	van	

zaken	zullen	immers	in	eerste	instantie	in	goed	overleg	met	de	betreffende	

leerkracht	of	de	directie	worden	besproken.	Wanneer	deze	afhandeling	niet	

tot	tevredenheid	heeft	geleid,	kunt	u	een	beroep	doen	op	bovengenoemde	

klachtenregeling.	De	volledige	klachtenregeling	van	onze	stichting	staat	op	de	

website	van	school:	www.delteyk.nl.

Interne vertrouwenspersoon
Kinderen	en	ouders	kunnen	natuurlijk	ook	altijd	met	hun	verhaal	terecht	bij	

onze	interne	vertrouwenspersonen	Marjolijn	Willems	en	Marga	Pieters.	

Schoolarts

Als	uw	kind	in	groep	2	zit,	gaat	het	naar	de	schoolarts.	In	groep	6	gaat	uw	

kind	naar	de	schoolverpleegkundige.	Van	te	voren	krijgt	u	een	brief	over	de	

geplande	bezoeken	en	het	verzoek	een	vragenlijst	in	te	vullen.	Het	is	fijn	als	

een	van	de	ouders	bij	de	afspraken	aanwezig	is.	De	GGD	Midden-Nederland	

organiseert	deze	bezoeken	en	ze	vinden	plaats	op	school.

Luizen

Hoofdluis	is	een	vervelend	en	helaas	veel	voorkomend	probleem	op	basis-

scholen.	Ook	op	de	Delteykschool	hebben	we	elk	jaar	wel	te	maken	met	een	

aantal	gevallen	van	hoofdluis.	Om	dit	in	een	zo	vroeg	mogeli	jk	stadium	te	

signaleren	en	aan	te	pakken	is	er	op	onze	school	al	enige	jaren	een	luizencon-

trolegroep.	Als	u	hoofdluis	bij	uw	kind	vindt,	wilt	u	dit	dan	aan	de	leerkracht	

melden	en	uw	kind	tegen	luis	behandelen?	Mocht	u	vragen	hebben	over	een	

goede	behandeling,	neemt	u	dan	contact	op	met	de	leerkracht	of	de	luizen-

coördinator,	Maret	Zonneveld,	tel.	552305.	
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Schoolfoto

Eén	keer	per	jaar	komt	de	schoolfotograaf	op	school.	Er	worden	groepsfoto’s	

en	individuele	foto’s	gemaakt.	Meestal	komt	de	fotograaf	aan	het	begin	of	

einde	van	het	schooljaar.	Komend	schooljaar	komt	de	fotograaf	op	vrijdag	20	

augustus	2010!
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Kringen

Vertelkring
Op	maandagmorgen	is	er	in	iedere	groep	ruimte	voor	een	vertelkring.	Kinde-

ren	kunnen	hun	verhaal	vertellen	over	belevenissen	in	het	weekend.	Ook	op	

andere	momenten	in	de	week	kan	zo’n	vertelkring	plaatsvinden.	Op	school	

proberen	wij	zo	ruimte	te	geven	aan	gebeurtenissen	die	belangrijk	zijn	voor	de	

kinderen.

Lees- en themakring
Bij	ons	op	school	is	het	gebruikelijk	dat	kinderen	vanaf	groep	3	presentaties	

houden	in	een	kring.	In	groep	3	begint	dat	al	met	de	leeskring,	iets	wat	voort-

gezet	wordt	tot	aan	groep	8.	Vanaf	groep	4	houden	kinderen	ook	een	thema-

kring,	een	soort	spreekbeurt.	Deze	presentaties	worden	gehouden	door	en	

voor	kinderen.	Wanneer	uw	aanwezigheid	nodig	is,	kunt	u	hierover	afspraken	

maken	met	de	betrokken	leerkracht.

Nadere	informatie	over	deze	kringvormen	krijgt	u	op	de	jaarlijkse	informatie-

avond	of	in	een	brief	van	de	klassenleerkracht.
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Vrijdagactiviteiten

Eigen groep
Op	het	weeksluitingenrooster	dat	u	aan	het	begin	van	het	schooljaar	ontvangt	

kunt	u	zien	welke	activiteit	er	is	als	weeksluiting	in	de	bouw	van	uw	kind.	Wan-

neer	er	‘eigen	groep’	staat	betekent	dit	dat	de	kinderen	met	hun	eigen	klas	de	

week	afsluiten.

Keuze-uur
Al	jaren	hebben	we	bij	ons	op	school	het	zogenaamde	keuze-uur.	Dit	vindt	altijd	

plaats	op	vrijdagmorgen	(onderbouw)	of	vrijdagmiddag.	Afhankelijk	van	de	grootte	

van	de	groep	zijn	er	6	tot	9	keuze-uren	per	jaar.	Het	keuze-uur	vindt	altijd	plaats	

met	twee	groepen	tegelijk.	Bij	de	onderbouw	duren	alle	activiteiten	één	uur,	in	de	

bovenbouw	tweemaal	dezelfde	één-uursactiviteit	verspreid	over	2	vrijdagen.	

Tijdens	het	keuze-uur	werken	de	kinderen	in	kleine	groepjes	aan	opdrachten	die	

minder	makkelijk	in	de	eigen	klas	of	met	de	hele	groep	uit	te	voeren	zijn.	Dat	kan	

te	maken	hebben	met	de	mate	waarin	er	begeleiding	nodig	is,	of	met	materiaal-

gebruik	(we	hebben	bijvoorbeeld	onvoldoende	figuurzagen	voor	een	hele	groep).	

Seizoensviering
Ieder	schooljaar	zijn	er	vier	seizoensvieringen.	Steeds	bereiden	twee	groepen	een	

viering	voor.	Zij	laten	hierin	aan	de	andere	groepen	zien	wat	ze	in	de	afgelopen	

periode	hebben	gedaan	en	beleefd.	Hierbij	kan	van	alles	aan	de	orde	komen,	het	

zingen	van	een	nieuw	geleerd	lied	of	het	voorlezen	van	zelfgeschreven	gedich-

ten.	Maar	ook	werkstukjes	en	mooie	tekeningen	passeren	de	revue.	Er	is	vaak	een	

gezamenlijke	presentatie	van	de	groepen.

Speelgoeddag
Ongeveer	één	keer	per	maand	is	er	in	groep	1-2	speelgoeddag.	De	kinderen	

mogen	dan	speelgoed	meenemen	om	daar	samen	met	anderen	mee	te	spelen.	Als	

het	droog	weer	is	mogen	ze	ook	speelgoed	voor	buiten	meenemen.

De	normale	klassenregels	worden	dan	versoepeld	en	ze	mogen	ook	in	de	andere	

groep	spelen.

De	kinderen	mogen	op	deze	dag	naar	school	komen	op	de	fiets,	step	of	een	ander	

voertuig.	In	groep	3	en	4	wordt	ook	nog	een	paar	keer	per	jaar	een	speelgoeddag	

gehouden.	Voor	data	kunt	u	het	vrijdagrooster		in	de	jaarkalender	raadplegen.
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Sport & spel

Gym
Groep 1-2

Vanaf	de	herfstvakantie	tot	aan	de	meivakantie	is	er	drie	keer	in	de	week	een	

gymles	voor	de	kleuters.	Op	dinsdag	is	er	een	les	met	toestellen,	op	woensdag	

spelen	ze	met	klein	materiaal	en	op	donderdag	is	er	een	spel-les.	Alleen	op	dins-

dag	hoeven	de	kleuters	gymkleding	mee	te	nemen.	De	gymschoenen	blijven	op	

school.	Bij	de	deur	van	het	lokaal	hangt	een	intekenlijst	voor	ouders	om	hierbij	te	

helpen.

Midden- en bovenbouw

Twee	maal	per	week	hebben	alle	kinderen	van	groep	3	t/m	8	gym	in	de	gymzaal.	

Eenmaal	is	dit	een	les	met	toestellen,	de	andere	keer	een	spel-	of	dans	les.	De	

kinderen	dragen	tijdens	de	bewegingslessen	sportkleding.	In	de	zaal	dragen	

kinderen	sportschoenen	of	ze	lopen	op	blote	voeten.	De	kinderen	van	groep	5	t/m	

8	douchen	verplicht	na	de	gymles.	Hiervan	kan	worden	afgeweken	wanneer	de	

leerling	een	briefje	van	u	heeft	waarop	staat	dat	hij/zij	niet	hoeft	te	douchen.

Sporttoernooien
Vanaf	groep	5	hebben	de	kinderen	bij	ons	op	school	jaarlijks	een	aantal	sport-

evenementen.	Dit	zijn	sporttoernooien	waar	kinderen	van	alle	scholen	uit	de	

gemeente	Bunnik	aan	mee	doen.	Deze	toernooien	worden	georganiseerd	door	

een	sportcommissie	waar	leerkrachten	van	de	deelnemende	scholen	in	zitten.	Op	

de	schoolkalender	staan	deze	toernooien	vermeld.

Avondvierdaagse
Eenmaal	per	jaar	kunnen	de	kinderen	vanaf	groep	3	meelopen	in	de	avondvier-

daagse.	Ze	kunnen	kiezen	tussen	5	of	10	kilometer.	De	kinderen	krijgen	met	de	

weekbrief	een	inschrijfformulier	mee	naar	huis.



Feesten en bijzondere gebeurtenissen

Jarig
Jarig	zijn	op	school	is	leuk!	Zeker	wanneer	er	zo’n	gezellige	verjaardags	kring	

wordt	gehouden.	T/m	groep	4	bent	u	welkom	om	de	verjaardag	in	de	klas	mee	te	

vieren.	Daar	beginnen	we	de	dag	mee	en	het	duurt	ongeveer	een	uur.

Bij	een	verjaardag	hoort	ook	een	lekkere	traktatie	voor	de	kinderen	uit	de	klas.	

Deze	hoeft	maar	klein	te	zijn	en	het	liefst	gezond.	Meestal	bent	u	creatief	genoeg	

om	te	zorgen	voor	iets	leuks.	In	de	gangen	van	de	diverse	bouwen	hangen	posters	

met	aardige	ideeën.	Het	is	bij	ons	ook	de	gewoonte	dat	de	jarige	samen	met	één	

of	twee	klasgenootjes	met	een	traktatie	langs	de	andere	meesters	en	juffen	gaat.	

Zij	schrijven	dan	hun	felicitatie	op	een	feestelijke	kaart.

Als	uw	kind	op	een	doordeweekse	dag	jarig	is	vieren	we	de	verjaardag	op	de	dag	

zelf.	Als	uw	kind	in	het	weekend	of	in	een	vakantie	jarig	is,	spreekt	u	met	de	leer-

kracht	af	wanneer	de	verjaardag	in	de	klas	ge	vierd	wordt.

Meesters- en juffendag
Eén	keer	per	jaar	vieren	alle	juffen	en	meesters	tegelijk	hun	verjaardag.	Dit	is	

altijd		een	heel	feestelijke	dag.	Aan	het	begin	van	de	ochtend	wor	den	de	leer-

krachten	in	hun	eigen	groep	in	het	zonnetje	gezet	en	verwend	met	zelf	meege-

brachte	cadeautjes	van	de	leerlingen.	Daarna	barst	er	een	gezellig	feest	los	met	

spelletjes	en	knutselactiviteiten.	Ouderhulp	is	hierbij	altijd	zeer	welkom.	U	kunt	

zich	hiervoor	opgeven	via	een	apart	formulier,	wat	uw	kind	mee	naar	huis	krijgt	in	

de	periode	van	voorbereiding	van	deze	dag.

Ouderaula
Ieder	jaar	organiseren	de	groepen	een	ouderaula.	Tijdens	de	ouderaula	voeren	de	

kinderen	bijvoorbeeld	een	toneelstukje	of	sketches	op,	of	ze	zingen	liedjes.	Natu-

urlijk	gebeurt	dit	allemaal	op	het	podium.	Deze	momenten	zijn	speciaal	bedoeld	

voor	ouders,	maar	natuurlijk	zijn	ook	grootouders	en	andere	belangstellenden	

welkom	om	te	genie	ten	van	het	optreden	van	hun	(klein)kind!	Op	de	schoolkalen-

der	staan	de	data	van	deze	aula’s.
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Speldagen en minikamp
Elk	jaar	organiseren	we	drie	speldagen,	voor	iedere	bouw	één.	Eén	voor	groep	

1-2,	één	voor	groep	3	en	4	en	één	voor	de	groepen	5	t/m	7.	Tijdens	de	speldag	

kunnen	de	leerlingen,	aan	de	hand	van	een	thema,	aan	leuke,	spannende	en	

gezellige	activiteiten	deelnemen.	De	speldag	vindt	steeds	plaats	op	een	andere	

locatie.

Doordraaimiddag
Op	de	laatste	donderdagmiddag	van	het	schooljaar	draaien	de	kinde	ren	van	alle	

groepen	een	klas	door.	Dan	gaan	ze	alvast	kennis	maken	met	hun	nieuwe	lokaal,	

de	nieuwe	juf	en/of	meester	en	natuurlijk	al	een	beetje	met	de	nieuwe	leerstof.	

De	kinderen	van	groep	8	zijn	op	die	middag	vrij	van	school.	De	kinderen	van	

groep	2	gaan	al	wat	vaker	wennen	in	de	nieuwe	groep;	wij	stellen	de	ouders	van	

deze	leerlingen	hiervan	natuurlijk	op	de	hoogte.

Afscheid groep 8
Aan	het	eind	van	de	basisschool	komt	de	stap	naar	het	voortgezet	onderwijs.	In	

groep	8	werken	we	hier	samen	met	de	kinderen	naar	toe.	Het	afscheid	van	groep	

8	wordt	traditiegetrouw	gevierd	met	een	musical	die	opgevoerd	wordt	door	alle	

leerlingen	van	deze	groep,	meestal	op	de	laatste	dinsdag	van	het	schooljaar.	Alle	

kinderen	van	de	school	bekijken	deze	musical.	’s	Avonds	is	er	een	voorstelling	

voor	de	ou		ders		van	groep	8	en	andere	genodigden,	gevolgd	door	een	swingend	

afscheids	feest.

Acties voor goede doelen

Ieder	jaar	besteden	wij	op	school	aandacht	aan	goede	doe	len.	Een	jaarlijks	terug-

kerende	actie	is	de	Vastenactie	in	samenwerking	met	de	parochie.	Daarnaast	

besteden	wij	eens	per	jaar	in	een	speciale	week	aandacht	aan	een	doel	dat	jaar-

lijks	wisselt.	Hiervoor	hebben	wij	gekozen	omdat	we	ons	als	school	niet	aan	één	

project	of	organisatie	willen	verbinden.

De	keuze	voor	het	doel	komt	tot	stand	in	een	teamoverleg.	Eén	van	de	belangrijk-

ste	uitgangspunten	is	hierbij	dat	de	actie	aansprekend	is	voor	onze	leerlingen	en	

aansluit	bij	hun	belevingswereld.	Een	actie	waarbij	de	opbrengst	direct	ten	goede	

komt	aan	andere	kinderen	in	de	wereld	heeft	daarom	onze	voorkeur.	Indien	u	

suggesties	heeft,	kunt	u	deze	altijd	aan	het	team	voorleggen.
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Avonden voor ouders

Inloopavond
Twee	maal	per	jaar	is	er	een	inloopavond	voor	oud-

ers	en	kinderen.	Op	deze	inloopavond	kunnen	de	

kinderen	aan	hun	ouders	laten	zien	en	vertellen	

waar	zij	op	school	allemaal	mee	bezig	zijn	en	wat	

zij	hebben	gemaakt.	Omdat	ouders	van	kinderen	in	

groep	1-2	vaker	in	de	klas	van	hun	kind	komen,	is	er	

voor	deze	groep	gekozen	voor	één	inloop	avond	per	

jaar.	Op	de	schoolkalender	staan	de	data	van	deze	

avonden.

Thema-avond
Elk	jaar	organiseert	de	oudervereniging	twee	avonden	voor	ouders.	Deze	

avonden	gaan	over	een	thema	wat	verbonden	is	aan	opvoeding	of	onderwijs.	

Afgelopen	jaren	ging	het	bijvoorbeeld	over	de	thema’s	gezonde	voeding,	

zelfver	trou	wen,	seksuele	en	relationele	vorming	en	de	katholieke	identiteit	

van	de	school.	Heeft	u	zelf	ideeën	voor	een	thema-avond,	neem	dan	gerust	

contact	op	met	de	oudervereniging.	

Klasseninformatieavond
Ieder	jaar	organiseren	wij	een	aantal	weken	na	de	start	van	het	schooljaar	een	

klasseninformatieavond.	De	leerkracht	vertelt	u	dan	hoe	het	onderwijs	er	dat	

jaar	uitziet	en	bespreekt	algemene	groepszaken.	De	avond	is	bovendien	een	

prima	gelegenheid	om	kennis	te	maken	met	de	leerkracht.	De	informatieavond	

voor	ouders	van	leerlingen	in	groep	1-2	vindt	plaats	in	de	tweede	week	van	het	

schooljaar.	Exacte	data	vindt	u	op	de	schoolkalender.
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Ouderparticipatie

Voor	diverse	activiteiten	op	school	is	het	meehelpen,	meedenken,	meepraten,	

meelezen	en	mee-organiseren	van	ouders	en	verzorgers	onmis	baar.	We	nodi-

gen	u	dan	ook	van	harte	uit	om	hieraan	uw	bijdrage	te	leveren.	Het	gaat	om	

activiteiten	met	en	voor	de	kinderen,	en	om	werkzaamheden	in	en	rond	het	

schoolgebouw.	

Ouderparticipatie	biedt	u	de	mogelijkheid	om	op	een	leuke	manier	uw	kind	op	

school	mee	te	maken,	en	om	betrokken	te	zijn	bij	de	klas	en	school.

U	kunt	uw	hulp	heel	eenvoudig	aanbieden.	Aan	het	begin	van	het	schooljaar,	

of	wanneer	uw	kind	op	school	komt,	krijgt	u	een	hulp	-ouder	lijst	waarmee	

u	zich	kunt	inschrijven	voor	structurele	activiteiten.	Voor	meer	incidentele	

klussen	hangt	naast	de	deur	van	het	lokaal	een	inte	ken	lijst,	en	soms	doen	we	

een	oproep	voor	hulp	in	de	weekbrief.	Wij	stellen	al	uw	hulp,	structureel	of	

incidenteel,	zeer	op	prijs!

Terugkerende activiteiten
Gym in groep 1-2

In	groep	1	en	2	is	vanaf	de	herfst	tot	aan	de	meivakantie	hulp	nodig	in	de	

gymzaal	als	er	toestellen	worden	gebruikt.	Dit	duurt	ongeveer	een	uur.

Leescircuit in groep 3

Elke	dinsdagochtend	wordt	er	in	groepjes	gelezen,	soms	met	hulp	mid	delen	of	

via	een	specifieke	methode.	Als	hulp	bij	het	leescircuit	neemt	u	een	groepje	

onder	uw	hoede.	U	schrijft	zich	in	voor	een	aantal	weken	waarin	u	dan	van	9	

uur	tot	half	10	meehelpt.	De	leerkracht	informeert	u	graag	over	de	werkwijze.	

Keuze-uur voor alle kinderen 

Zie:	vrijdagactiviteiten.
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Gangen-versiergroep

De	kleutergang	en	de	onderbouwgang	worden	ongeveer	zeven	keer	per	jaar	

in	een	nieuw	jasje	gestoken.	Hierbij	kunnen	de	seizoenen	een	rol	spelen	of	

feesten	zoals	Kerstmis	en	Pasen	en	sinterklaas.	Maar	ook	speciale	thema’s,	denk	

aan	bijvoorbeeld	dinosaurussen	en	prehistorie	of	de	onderzee-wereld.	Een	

enthousiast	groepje	moeders	en	vaders	zorgt	iedere	keer	weer	voor	een	verras-

sende	aanblik	van	de	gang.

Luizencontrole in alle groepen

De	luizencontrolegroep	bestaat	uit	vaders	en	moeders	die	na	elke	vakan-

tieperiode	de	kinderen	in	alle	klassen	controleren	op	hoofdluis.	Uw	hulp	is	zeer	

welkom.	U	kunt	zich	aanmelden	bij	de	leerkracht	of	Maret	Zonneveld,	luizen-

coördinator,	tel.	552305.

Brigadieren bij kruispunt Herenstraat - Pelikaanweg

We	hebben	ieder	jaar	behoefte	aan	ouders	die	ervoor	zorgen	dat	de	kinderen	

veilig	kunnen	oversteken.	Bij	het	verlaten	van	school	tussen	de	middag	en	om	

half	4,	samen	met	leerlingen	van	groep	8.	op	maandag,	dinsdag,	donderdag-

middag	en	vrijdag.

Activiteitencommissie

De	activiteitencommissie	organiseert,	soms	samen	met	het	team,	diver		se	

acti	vi	teiten	en	geeft	hieraan	ook	concrete	invulling.	Zoals	bijvoorbeeld	het	

kerstfeest,	sinterklaas	en	het	minikamp.	Het	betreft	activitei	ten	met	de	kin-

deren	of	met	ouders	en	kinderen.	

Zie	ook	bij	feesten	en	bijzondere	gebeurtenissen.

Overblijven

Er	is	regelmatig	behoefte	aan	overblijfouders.	U	kunt	hiervoor	contact	opne-

men	met	Toos	Naron,	tel.	551565.	

ICT-groep

De	ICT-groep	draagt	onder	andere	zorg	voor	de	website	van	de	school,	en	voor	

de	ontwikkeling	en	ondersteuning	van	alle	andere	ICT-activi	teiten.	U	kunt	zich	

hiervoor	aanmelden	bij	Martijn	van	Kooten.
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Medezeggenschapsraad

In	de	medezeggenschapsraad	participeren	twee	teamleden	en	twee	ouders.	Zie	

voor	inhoudelijke	informatie	bij	MR.

Bestuur van de oudervereniging

Regelmatig	is	er	behoefte	aan	nieuwe	enthousiaste	ouders	voor	het	bestuur	van	

de	oudervereniging.	Lijkt	het	u	wat?	Lees	dan	het	stukje	tekst	op	pagina	13.

Incidentele activiteiten
Deze	worden	aangekondigd	in	de	weekbrief	of	in	een	brief	gericht	aan	de	

betreffende	klassen.	Het	betreft	bijvoorbeeld	vervoer	naar	culturele	uitjes	en	

sportevenementen,	speldagen,	minikamp	en	meesters	en	juffendag.

Schoolplein- en tuindagen

Om	kosten	te	besparen	vragen	wij	enkele	keren	per	jaar	ouders	om	te	helpen	

met	het	bijhouden	van	de	tuin	of	het	opknappen	van	het	schoolplein.	De	data	

vindt	u	op	de	schoolkalender	en	in	de	weekbrief.

Klusavond schoolgebouw

Enkele	keren	per	schooljaar	is	er	een	klusavond	om	allerlei	klusjes	in	het	school-

gebouw	te	doen,	zoals	kleine	reparaties,	verven,	etc.	

Avondvierdaagse

Bij	de	avondvierdaagse	is	hulp	van	ouders	nodig	voor	het	vervoer,	om	mee	te	

lopen	en	om	onderweg	te	helpen	bij	de	drinkpost.	U	wordt	hiervoor	gevraagd	

via	het	inschrijfformulier	van	de	avondvierdaagse.
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