
 

 
Klankbord 
Afgelopen maandag is er een klankbordgroep van ouders bij elkaar 
geweest. 
Wij hebben met elkaar over een aantal onderwerpen van gedachten 
gewisseld, namelijk: 
*Begeleiding door ouders bij externe activiteiten. 
Het lukt de school niet altijd om genoeg begeleiding te regelen voor 
externe activiteiten. 
De klankbord groep heeft geadviseerd om klassenouders in te gaan 
zetten, per groep één of twee ouders, die o.a. het aanspreekpunt 
binnen de groep zijn. Daarnaast wordt de mogelijkheid onderzocht 
in hoeverre Social Schools inzage kan geven in de aanmeldingen van 
de begeleiding. 
*Huiswerk en lezen 
Er wordt een goede opbouw van het huiswerk ervaren.  
Voor structurele leesoefeningen adviseert de klankbordgroep om 
vrijwilligers en ouders te benaderen zodat er tijdens schooluren 
extra oefenmomenten ingepland kunnen worden. 
*Verkeersveiligheid 
In de nabije omgeving van de school zijn er een aantal 
onoverzichtelijke verkeerssituaties. 
In de afgelopen periode is daar een aantal keer contact over 
geweest met de gemeente; dit heeft tot nu toe nog niet geleid tot 
één of meerdere veranderingen. Aangezien er binnen Werkhoven 
meerdere bewonersinitiatieven zijn t.a.v. de verkeersveiligheid 
wordt hiermee aansluiting gezocht door één van de ouders. 

 

 

 

 

 

OUDERAVOND……U komt toch ook? 

De jaarlijkse OV vergadering is gepland op woensdag 15 januari om 
19.30 uur. Na het bespreken van de begroting/ financiën is er een 
informatieve ouderavond over de Kanjertraining. Wij zien uit naar 
een mooie en inspirerende avond. U komt toch ook? 
 

 

 

 

Voor in de agenda 
25 november 19.30 uur MR 
............................................... 
5 december  Sinterklaas 
Groep 1 t/m 5 vanaf 12.00 uur vrij 
……………………………………………. 
6 december Studiedag 1 t/m 4 
Kinderen groep 1 t/m 4 zijn vrij 
…………………………………………… 
13 december Ouderpodium groep 
7 /8 
13 december Spelletjesochtend 1 
t/m 4 
……………………………………………..  
19 december Kerstfeest 
Kinderen vanaf 12.00 uur vrij 
17.00 uur Start Kerstdiner met 
aansluitend Lichtjeswandeling 
............................................... 
20 december 12.00 uur Kinderen 
vrij 

22 november 2019 
 

 

 



 

   

Onze nieuwe manier van vergaderen 
Na de herfstvakantie zijn wij binnen het team gestart met een nieuwe manier van vergaderen. 
Er zijn twee LeerKRACHT teams samengesteld die op dinsdag- of donderdagmiddag met elkaar aan onze 
ambities, onze doelen werken. 
In deze periode staan o.a. begrijpend lezen/ begrijpend luisteren en woordenschat centraal. 
De leerKRACHT teams hebben doelen opgesteld met daaruit voortvloeiend acties die ingezet worden in alle 
klassen. 
Bent u nieuwsgierig? De borden met acties hangen in onze teamkamer. Daarnaast gaan de leerkrachten bij 
elkaar op lesbezoek en geven elkaar feedback.  
Dit alles met als doel: Samen iedere dag een stukje beter. 
Volgende week start onze eerste leerlingenarena. De leerkrachten gaan dan met leerlingen in gesprek 
a.d.h.v. de doelen. 
 
Oproep deelnemers lichtjestocht 

Kerst 

19 december 2019 vieren wij Kerstmis op de Delteykschool.  

Dit jaar willen wij, vanaf 18.00 uur, een lichtjestocht door Werkhoven lopen. 

Hierbij doen wij een oproep aan ouders, opa’s/oma’s, oudere broers/zussen, 

ooms en tantes die een scène willen spelen vanuit het kerstverhaal.  

Lijkt het jullie leuk, stuur dan uiterlijk 6 december een email naar 

nicole.vanbatenburg@delteyk.nl zodat wij kunnen kijken of de lichtjestocht 

te realiseren valt. 

De kinderen zijn op deze dag vanaf 12.00 uur vrij en worden om 17.00 uur  
weer op school verwacht. 
Het volledige programma volgt…….. 
 
Sinterklaas 

Woensdag 27 november mogen alle kinderen van de Delteykschool hun schoen 
zetten in de klas. 
De kleuters zullen hun gymschoentje zetten en vanaf groep 3 t/m 8 mogen de 
kinderen zelf een schoen meenemen naar school. En dan maar afwachten of er ook 
dit jaar weer wat lekkers in de schoen komt..... 
Donderdag 5 december komt Sinterklaas bij de Delteykschool op bezoek.  

De kinderen mogen 's ochtends met hun jas aan naar de klas, zodat zij daarna per klas naar buiten gaan om 
met elkaar Sinterklaas te verwelkomen. We gaan er met elkaar een feestelijk ochtend van maken! 
's Middags heeft groep 1 t/m 5 studiemiddag en hebben de groepen 6 t/m 8 volgens normaal rooster les. 

 
De Sinterklaas festiviteiten worden georganiseerd door onze Activiteiten Commissie, 
met dankbaar gebruik van de ouderbijdrage. 
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