
 

Delteykschool 50 jaar 
Wij kijken terug op twee schitterende lustrumdagen. 
Het was een groot feest voor de kinderen, ouders, teamleden en 
voor de reünisten. 
Het nieuwe logo is in gebruik genomen en onze website is 
vernieuwd. U kunt daar alle relevante informatie vinden en ook onze 
missie en kernwaarden van de school. 
Neemt u eens een kijkje op: www.delteyk.nl  
Maandag hebben alle oudste kinderen de jaarkalender met 
dagelijkse informatie en mailadressen van het team mee naar huis 
gekregen.   
Nieuwe kalenderitems/-activiteiten worden gedurende het 
schooljaar in de kalender op Delteyk Nieuws en in de digitale agenda 
op de website geplaatst; ook komt het in Social Schools. 
 

Sponsors bedankt 
Het lustrumfeest werd mede mogelijk gemaakt door: 
@ Vcompany: bedankt voor de Stormbaan en het luchtkussen, de 
kinderen hebben genoten! 
@ Oudervereniging: bedankt voor de schitterende t-shirts en 
bijdrage aan de doppers 
@ Rabobank:  bedankt voor de financiële bijdrage. 
 

Weekbrief wordt Delteyk nieuws 
De wekelijkse weekbrief heeft plaats gemaakt voor Delteyk Nieuws. 
Delteyk Nieuws wordt één keer per twee á drie weken via Social 
Schools verspreid. 
 
Uit Bunniks nieuws: 

Ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van de school kregen de 
kinderen van de Delteijkschool in Werkhoven op initiatief van 
Muziekvereniging Constantia uit Werkhoven, donderdag 19 
september jl. een geweldig muzikaal feestje aangeboden. Onder 
leiding van Fort van de Verbeelding hadden alle groepen een hele 
dag geoefend met shakers, rappen, zingen, dansen en body 
percussion. 

 
 
Aan het einde van middag verzamelden de kinderen zich op het 

zonovergoten schoolplein waar in bijzijn van vele (oppas) ouders, 

opa's, oma's en andere belangstellenden, de Grande Finale 

plaatsvond. Het plezier spatte er vanaf en zelfs de meester en juffen 
 

Voor in de agenda 
 
25 september  Kerkbezoek groep 
1 en 2 
............................................... 
25 september  Actie 
Kinderpostzegels   
............................................... 
2 oktober  Start 
Kinderboekenweek  
............................................... 
4 oktober   Klassenuitje groep 7 
en 8 naar NEMO 
............................................... 
8 oktober  MR   
............................................... 
9 oktober Bureau HALT, groep 7 
en 8  
............................................... 
10 oktober Klassenuitje groep 1 
en 2  
.. 
 
 
............................................... 
18 oktober Speelgoedochtend 
groep 1 t/m 4 
.............................................. 
10 oktober Kerkbezoek groep 6  
............................................... 
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Aan het einde van middag verzamelden de kinderen zich op het zonovergoten schoolplein waar in bij zijn van 
vele (oppas) ouders, opa's, oma's en andere belangstellenden, de Grande Finale plaatsvond. Het plezier 
spatte er vanaf en zelfs de meester en juffen rapten er heerlijk op los. In koor zongen de kinderen "De 
Delteykschool is een Top school!" Muziekvereniging Constantia zorgde voor de muzikale begeleiding van 
deze feestelijke middag. 
https://bunniksnieuws.nl/lokaal/onderwijs/muzikaal-feestje-voor-jubilerende-delteijkschool-641375 

 

TSO 
Voor de tussenschoolse opvang zijn we dringend op zoek naar nieuwe enthousiaste medewerkers. Een oma, 
opa, buurvrouw, tante, student ,die samen met de kinderen de overblijf tot een gezellig samen zijn weten te 
maken. Wie komt ons helpen? 
  
Wat verwachten wij van een overblijfmedewerker:  
- Het toezicht houden op de kinderen tijdens het eten en (buiten)spelen;  
- Klaarzetten van materialen en drinken voor de kinderen;  
- Het opruimen en netjes achterlaten van de gebruikte ruimtes en materialen;  
- Een positieve grondhouding, een geduldig karakter;  
- Een actieve houding tijdens het spelen van de kinderen;  
- Een flexibele, maar vooral vriendelijke houding t.o.v. de kinderen, ouders, leerkrachten en collega’s;  
  
Voor meer informatie kunt u  contact opnemen met Chanine Maton, coördinator van de Tussen schoolse 
opvang. 
 
Zie vacature in de bijlage bij deze Delteyk Nieuws. 
 
Telefoonnummer 0343-552366 
Mail: chanine.maton@partou.nl 
 

Uit de regio 
Weekend tip:  

Binnenkort is het Kinderboekenweek met als thema: Reis mee! 

In Figi theater Zeist is er ook dit jaar weer het KINDERBOEKENFEEST inclusief spannende theatervoorstelling 

GROOTMOEDERS OREN van Jacques Vriens. 

Reis een middag lang mee vol leuke en spannende activiteiten rond kinderboeken en beroemde 

kinderboekenschrijvers. 

Het Kinderboekenfeest is voor kinderen van 4 tot en met 10 jaar.  

https://www.figi.nl/bioscoop-filmtheater/2847/kinderboekenfeest-thema-reis-mee 

 

 

Informatie 

Link informatie Kinderboekenweek: http://ideacultuur.nl/kinderboekenweek 
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