
 

Staking 6 november 
Bij ons op school is de aankomende staking op woensdag 6 november 

met de collega’s besproken.  
Een aantal collega’s gaan staken, deze groepen zijn dus vrij. 
Vrij zijn:  
leerlingen uit groep 1/ 2 b 
leerlingen uit groep 6 
leerlingen uit groep 7 
leerlingen uit groep  7 / 8 
leerlingen uit groep 8 
De virtuele klas en verrijkingsgroepen gaan op deze dag niet door. 
De kinderen uit de overige klassen worden op school verwacht en 
wordt er les gegeven. 
 
Sint Maarten  
11 november is de feestdag van Sint Maarten.  
Ook op school staan we stil staan bij de betekenis van Sint Maarten.  
Dinsdag 5 november is pastor Meike Hettinga op school om aan de 
kinderen van groep 1 tot en met 4 het verhaal van Sint Maarten te 
vertellen. Ook worden de liedjes van Sint Maarten geoefend.  
De Sint Maartenviering is op maandag 11 november om 18.30 uur in 
de parochiekerk. Er wordt stil gestaan bij de betekenis van Sint 
Maarten in onze tijd.  
Het verhaal van Sint Maarten gaat over Delen. Hierom wordt er dit 
jaar aan de kinderen gevraagd om een prentenboek mee te nemen 
voor de speelgoedbank. De prentenboeken kun je meebrengen naar 
de kerk op 11 november en in de mand achter in de kerk leggen. Alle 
kinderen, ouders en andere belangstellenden zijn uitgenodigd. Na de 
viering lopen de kinderen met Maarten een rondje om de kerk. De 
kinderen kunnen een lampion meebrengen om mee te lopen in de 
optocht. Op het kerkplein kunnen kinderen en ouders daarna 
genieten van een verwarmend drankje.  
Traditioneel gaan de kinderen aansluitend zingend langs de deuren 
voor wat lekkers. 
 
OV 
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 
 

11 november 
CMK: Drama groep 7 en 8 
………………………………………….. 
13 november  
Kerkbezoek groep 3 
……………………………………….. 
15 november 
Ouderpodium groep 1 / 2 
………………………………………… 
18 november 
Kunst en Cultuur project 5/6 
…………………………………….. 
18 november 
20.00 uur Klankbordgroep 
……………………………………… 
20 november 
8.30 uur Tuinonderhoud 
………………………………………. 

31 oktober 2019 
 



 

   

 
MR-lid gezocht!    
Binnen de oudergeleding van de MR van de Delteykschool is een vacature!  Welke ouder/verzorger zou graag 
als MR-lid aan de slag willen gaan?   
De Delteykschool heeft een medezeggenschapsraad (MR) die de ontwikkelingen op de school volgt.  

De MR bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten. In de MR spreek je mee over allerlei onderwerpen die 
met onze school en het onderwijs te maken hebben, bijvoorbeeld de klassenindeling of het vaststellen van 
een schoolreglement. Ook kunnen zaken aan de orde komen die gaan over school als geheel, of binnen de 
MFA Het Kwartier. De MR probeert al bij de voorbereiding deze onderwerpen mee te denken en geeft de 
directie van de Delteykschool gevraagd en ongevraagd advies. Ook kan de MR voorstellen doen. Hierdoor 
heb je via de MR invloed op de organisatie van de school en de inrichting van het onderwijs. Daarnaast heeft 
de directie van de Delteyk bij beslissingen en veranderingen vaak het advies en soms ook de instemming van 
de MR nodig. 
Als u vragen heeft over deze vacature, kunt u uw vraag per mail stellen of neem contact op met één van de 
MR leden  
zie https://delteyk.nl/index.cfm?action=site.content&category=13. 
Wilt u onze MR komen versterken, meld u dan aan en stuur voor 15 november a.s. een mail met motivatie 
aan de MR. (mr@delteyk.nl ). 
De notulen van de MR vergadering vindt u op de website,  pagina MR. 
 
 

 

Klankbordgroep 

Maandag 18 november is er om 20.00 uur weer een klankbordavond . 
Wie wil op  18 november en 23 maart deelnemen in de klankbordgroep? 
U kunt u opgeven bij Corine (corine.flapper@delteyk.nl). 
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