
 

Kerstfeest 
Op weg naar Kerst 
Maandagavond wordt de Delteykschool omgetoverd in Kerstsfeer.  
De kerstviering is op donderdag 19 december.  
De kerstdag ziet er als volgt uit:  
In de ochtend is er voor de kinderen en leerkrachten een kerstdienst 
in de kerk.  
We verwachten de kinderen dan niet op school, maar om 8.30 uur in 
de kerk. U kunt uw kind in de kerk naar de banken begeleiden die per 
klas verdeeld zijn.  
Van 10.15 uur tot 11.15 uur vindt het kerstknutsel-circuit plaats. De 
kinderen gaan dan in gemengde groepen diverse kerstknutsels 
maken.  
Om 12.00 uur zijn alle kinderen vrij.  
Vanaf 16.30 uur worden de kinderen weer op school terug verwacht 
voor het kerstdiner in de klas. Tijdens dit kerstdiner eten de kinderen 
gezamenlijk met de leerkrachten kleine hapjes die gekocht en/of 
gemaakt zijn door de kinderen.  
De gerechten mogen vanaf dat moment ook in de klassen gebracht 
worden. 
Van 16.30 uur tot 18.30 uur vindt het kerstdiner in de klassen plaats. 
Van 17.30 uur tot 18.30 uur is er voor de ouders de traditionele 
kerstborrel in de aula van de school, zie de uitnodiging van de 
activiteitencommissie. 
Om 18.30 uur luidt de kerstbel en wordt u verzocht om uw kinderen 
op te halen in de klassen. 
Voor het kerstdiner worden op woensdagochtend 11 december per 
klas bij het lokaal dinerlijsten opgehangen.  
P.S.,de lichtjeswandeling gaat niet door. 
 

 

Voor in de agenda 
 
12 december 8.30 uur 
Afscheid juf Lonneke, ouders 
11 t/m 13 december 
Verkiezingen MR 
13 december Ouderpodium groep 
7 /8 
13 december Spelletjesochtend 1 
t/m 4 
……………………………………………..  
19 december Kerstfeest 
Kinderen vanaf 12.00 uur vrij 
16.30 uur Start Kerstdiner  
............................................... 
20 december 12.00 uur Kinderen 
vrij 
……………………………………………….. 
5 januari 14.30 uur 
Vuurwerkvrij maken van het 
schoolplein 
…………………………………………. 
15 januari 19.30 uur  
Ouderavond OV en Kanjertraining 

6 december 2019 
 

 

Beste ouders/verzorgers,  
Graag nodigen wij jullie uit voor de traditionele  
kerstborrel op donderdag 19 dec as. in de aula. 
Wij starten om 17.30 uur met een glaasje glühwein en eindigen 30 en 
en eindigen om 18.30 uur zodat jullie samen 
met de kinderen de avond weer afsluiten.  
Wij zorgen voor koffie/thee, fris en wat lekkers. 
Tot de 19e!  
Gr, de activiteitencommissie 

 

 



 

   

Social schools 

Agenda - Kalender 

Aan het begin van het schooljaar is er een papieren jaarkalender mee naar huis gegeven. 
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. 
Aanmelden ouderavond OV en Kanjertraining. 

Op woensdag 15 januari is om 19.30 uur een ouderavond gepland. 
Na het bespreken van de financiën OV krijgt u informatie over de Kanjertraining op onze school. 
Wanneer u op de datum (15 januari) in de SocialSchools agenda gaat staan kunt u zich hiervoor aanmelden. 
De Kanjertraining heeft een positieve invloed op conflicten en pestgedrag. De kanjerlessen gaan uit van de 
positieve eigenheid  van het kind, dat het verlangen heeft om het goed te doen. Kortom; een sociaal-
emotionele ontwikkelingsmethode/training die heel waardevol is voor de individuele kinderen, de 
groepsvorming en het pedagogisch klimaat. De avond wordt geleid door een trainer van Stichting 
Kanjertraining.   
 
REMINDER AVG…….Update huidige gegevens 
Beste ouders/verzorgers, 
In het kader van de nieuwe wet AVG vragen wij u regelmatig of u toestemming geeft voor het plaatsen van 
foto´s op bijvoorbeeld Social Schools. Vanaf heden kunt u deze voorkeuren aangeven én aanpassen via de 
Social Schools app en/of website.  
Vorig schooljaar heeft u dit al eerder op papier aangegeven maar om een zo actueel mogelijk overzicht te 
houden van uw toestemmingen, vragen wij aan u deze voorkeuren per kind aan te geven in Social Schools. 
In bijgevoegde handleiding vindt u de stappen die nodig zijn. 
De leerkracht kan dan in zijn of haar Social Schools account de meest actuele stand van zaken zien. 
Mocht u hierover vragen hebben, kunt u mij mailen op: justin.vos@delteyk.nl 
 
Virtuele klas 
Voor de bovenschoolse verrijkingsgroep, de Virtuele Klas, zijn we op zoek naar iemand die het leuk vindt een 
ochtend mee te skypen om de kinderen iets te leren over de evolutie. Dit kan heel laagdrempelig zijn; hoe 
hebben bepaalde diersoorten zich aangepast aan omgeving of klimaat bijvoorbeeld, en hoe kan je dat zien. 
Maar ook: hoe heeft de mens zich door de eeuwen heen ontwikkeld en wat is er veranderd aan o.a. zijn 
bouw. Vooraf kunnen kinderen vragen aanleveren als voorbereiding. 
Te denken valt aan een bioloog, of iemand die op een andere manier hier veel van weet (beroepshalve of uit 
liefhebberij). 
Onze voorkeur gaat uit naar maandagochtend 13 januari of woensdagochtend 15 januari. Er wordt 3x een half 
uurtje geskypet met dezelfde info. 
We horen het graag als u interesse heeft. U kunt dan mailen naar gabrielle.goud@delteyk.nl of 
kirsten.vanpruissen@delteyk.nl 
 

Sinterklaas 
Gisteren hebben wij genoten van een heel gezellig sinterklaasfeest.  
Sinterklaas kwam in een mooi versierde bus naar school  
met drie pieten.  
Onze AC commissie had alles weer geweldig geregeld,  
het was weer een groot feest!  Bedankt ACJ!  

 
 

 

mailto:justin.vos@delteyk.nl
mailto:justin.vos@delteyk.nl
mailto:gabrielle.goud@delteyk.nl
mailto:gabrielle.goud@delteyk.nl
mailto:kirsten.vanpruissen@delteyk.nl
mailto:kirsten.vanpruissen@delteyk.nl

