
 
 

Voor in de agenda 
Woensdag 8 september 
Constantia op school in alle 
groepen 
 
Maandag 13 september 
studiedag: 
Kinderen zijn vrij 
 
Vrijdag 24 september 
Boekenmarkt op school 
 
Vrijdag 1 oktober 
Studiedag Fectio 
Kinderen zijn vrij 

Nieuwsbrief, 3 september 2021 
 

Wij zijn weer begonnen 
De vakantie is weer voorbij en de eerste schoolweek is een feit. 
Het was een heerlijk gezicht om afgelopen maandag alle kinderen vrolijk de 
school weer binnen te zien komen. 
Wij kijken uit naar een mooi en inspirerend schooljaar waarin wij met elkaar 
staan voor goed onderwijs waarbij de kinderen zich optimaal kunnen 
ontwikkelen in een prettige, uitdagende en boeiende leeromgeving.  
Wij hebben er zin in! 

 
Boeken gezocht  
Vrijdag 24 september organiseren wij een boekenmarkt op school. Wij willen 
namelijk gezellige leesplekken inrichten in onze nieuwe schoolbibliotheek,  
waar de kinderen lekker kunnen lezen.  Met de opbrengst van de boekenmarkt 
gaan wij kussens, bankjes en zitzakken aanschaffen.  
We hebben onze oude boeken, die door Idea bibliotheek gesaneerd zijn, 
uitgezocht. De  leuke en leesbare boeken willen wij voor een klein prijsje aan 
de kinderen verkopen. Helaas hebben wij onvoldoende boeken die geschikt zijn 
voor de kinderen van groep 1/2. Daarom onze vraag: heeft u nog geschikte 
boeken voor de verkoop, wilt u deze dan aan ons doneren voor de verkoop? 
Uiteraard zijn andere boeken voor de kinderen van groep 3 t/m 8 ook 
welkom. U kunt de boeken afgeven aan de leerkracht van uw kind  
vanaf 14 september tot uiterlijk 22 september. Alvast bedankt!  
De boeken die niet worden verkocht, brengen wij na afloop van de 
boekenmarkt naar de Kringloopwinkel in Houten. Verdere informatie over de 
boekenmarkt volgt in de komende weken.  
  
Herhaalde oproep hulpouders gezocht voor onze bibliotheek  
Vanaf de herfstvakantie willen wij het uitleensysteem van de bibliotheek gaan 
gebruiken. Wij zijn nog op zoek naar meer hulpouders die ons hierbij willen 
helpen.  
De openingstijden van de bibliotheek:  
Maandag: van 13.15 tot 14.15 uur  
Woensdag: van 11.30 tot 12.30 uur  
Vrijdag: van 11.00 tot 12.00 uur.  
Vindt u het leuk om de kinderen te helpen bij het kiezen van een boek en bent 
u op deze dag en tijdstip beschikbaar? Laat het ons weten.  
Maandag 20 september is er van 14.30 tot 15.15 uur een 
informatiebijeenkomst voor de toekomstig hulpouders van de 
schoolbibliotheek die door onze leesconsulent Vivian wordt begeleid.   
 

 

 



 

   

Social Schools 
Social Schools (socialschools.nl) is een interactief platform waarmee wij u op de hoogte houden van allerlei 
wetenswaardigheden die in de groep van uw kind spelen. Met grote regelmaat delen de leerkrachten -naast 
huiswerk en groepsinformatie - leuke, gezellige en leerzame zaken in de groepsapp. 
Ook de nieuwsbrief met algemene schoolinformatie plaatsen wij op Social Schools. 
Wilt u geen berichtje missen? Zet dan de app Social Schools op uw telefoon. Social Schools is zo ingericht dat 
ouders alleen in het groepsgedeelte van hun eigen kinderen kunnen kijken. De school blijft eigenaar 
van de data. 
 
Agenda - Kalender  
Alle activiteiten worden in de Social Schools agenda geplaatst en in de Delteyknieuws. 
Hierdoor zijn de geplande activiteiten altijd up to date. 
Gedurende het schooljaar komen er soms nieuwe activiteiten bij. Deze activiteiten worden in de agenda van 
Social Schools geplaatst. Ze zijn zichtbaar onderaan in de mobiele app ’Agenda’. U kunt deze agenda ook 
koppelen aan uw eigen digitale agenda. Dat gaat via de web-pagina of via uw telefoon. 
 
AVG 
In het kader van de nieuwe wet AVG vragen wij u om toestemming te geven voor het plaatsen van foto´s op 
bijvoorbeeld Social Schools. U kunt deze voorkeuren aangeven en aanpassen via de Social Schools app en/of 

website. De leerkracht kan dan in zijn of haar Social Schools account de actuele stand van zaken zien. 
In de bijlage vindt u hiervoor een kleine handleiding. 
 
TIP:  
In uw account kunt u uw gegevens invullen waaronder uw adres, telefoonnummer en/of emailadres. 
Alle ouders in de klas kunnen deze gegevens inzien waardoor u ook bereikbaar bent voor het maken van  
speelafspraken of anders. 
U kunt ook een foto plaatsen van u als ouder met uw zoon/dochter. Voor nieuwe ouders en ouders van jonge 
kinderen kan dit helpend zijn om de kinderen te leren kennen. 
Het stat u vrij om uw profiel compleet te maken.  
 
Ouderhulp 
Wie wil onze atlassen kaften met boeklon?  Met een mooie plastic kaft blijven de atlassen langer mooi.  
U kunt dit doorgeven aan Justin Vos: justin.vos@delteyk.nl 
 
                                                     
Uitnodiging 

 
Het nieuwe schooljaar is begonnen, een nieuwe klas, nieuwe juf of meester, andere klasgenootjes of misschien 
zelfs wel een hele nieuwe (middelbare) school. Best spannend! A.s. Zondag 5 september verzorgt de werkgroep 
liturgie een viering met extra aandacht voor de kinderen. We kijken terug op de eerste schoolweek en vragen 
Gods zegen voor dit nieuwe schooljaar. Alle kinderen, ouders en grootouders zijn van harte welkom!  
Tot zondag 9:30 uur in de RK kerk.  
Wat deze emoji aapjes hier mee te maken hebben……….? 
 
 

 



 
 

 

VAKANTIES - VRIJE DAGEN  

Herfstvakantie PO + VO za 16 okt  t/m zo 24 okt 2021 

Kerstvakantie PO + VO za 25 dec 2021 t/m zo 09 januari 2022 

Krokusvakantie PO + VO za 26 feb  t/m zo 6 maart 2022 

Pasen PO + VO vr 15 april t/m ma 18 april 2022 

Meivak. PO + VO  za 23 april t/m zo 8 mei 2022 

Hemelvaart PO + VO do 26 mei t/m zo 29 mei 2022 

Pinksteren PO + VO ma 6 juni 2022 

Evaluatiedag  wo. 22 juni 2022 

Zomervakantie PO za 9 juli t/m zo 21 augustus 2022 

Voor komend schooljaar zijn de studiedagen vastgesteld op: 

• Maandag 13 september 

• Vrijdag 1 oktober 

• Maandag 10 januari 

• Vrijdag 25 februari 

• Maandag 7 februari 

• Donderdag 14 april 

• Woensdag 22 juni 

• Vrijdagmiddag 24 december voor de kerstvakantie en vrijdagmiddag 8 juli voor de zomervakantie  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


