
 
 

Voor in de agenda 
5 november 
Bibliotheek bezoek groep 7 
…………………………………………. 
3 december 
Sinterklaas op school 
………………………………………… 

 

Nieuwsbrief , 5 november 2021 Hoe is het nu met……. 
Na de zomervakantie zijn wij  (als team)weer enthousiast en met de 
nodige energie gestart. Gelukkig hebben wij nog weinig tot geen 
thuisonderwijs hoeven geven. 
Helaas zijn er twee leerkrachten, Jetty Mulder (groep 3) en Yvonne Boss 
(groep 6) langdurig afwezig door Long Covid. Zij ervaren iedere dag 
ernstige beperkingen in hun dagelijks functioneren. Het herstel verloopt 
traag. Wij missen hun enthousiasme en gedrevenheid binnen het team. 
Gelukkig hebben wij in beide groepen de vervanging tot de 
zomervakantie rond kunnen krijgen. 
Wij kijken er naar uit om beide leerkrachten na de kerstvakantie wat 
meer op school te zien. 
Zij zullen in eerste instantie geen lesgevende taken oppakken, maar 
ondersteunende werkzaamheden. 
Wij hopen dat zij in de periode tot de zomervakantie steeds meer  zullen 
herstellen waarna ze in het nieuwe schooljaar weer voor de klas gaan 
staan. 
Dat Covid zo’n enorme impact kan hebben op je welzijn heeft ons 
allemaal erg geraakt. 
Wij leven met hen mee. 
 
Halen en brengen  
Mede door de ontwikkelingen rondom Covid hebben wij besloten om 
voorlopig de huidige afspraken m.b.t. het halen en brengen van de 
leerlingen te continueren. 
Zodra er een geruime periode geen extra maatregelen nodig zijn, zullen 
wij in het team en met de MR bespreken op welke wijze wij weer ouders 
en/of verzorgers de kinderen naar de klassen kunnen laten begeleiden. 

 
Allerzielen 
Afgelopen dinsdag was de Allerzielen viering. Op deze dag denken we 
aan de mensen die overleden zijn.  We staan erbij stil dat ze er niet 
meer zijn, maar dat wij hen niet vergeten en dat wij met hen verbonden 
blijven. Aan deze viering besteden we op de Delteykschool ook veel 
aandacht. Binnen elke groep is een gesprek geweest en zijn de namen, 
aan wie we denken, op een ster geschreven. Dinsdag heeft elke groep 
een bezoek gebracht aan de stiltehoek om een kaarsje aan te steken en 
met elkaar te gedenken. De kinderen zijn erg betrokken bij deze viering 
en vinden het fijn om dit met elkaar te delen. 
 

 



 

   

Activiteiten Oudervereniging: Sinterklaas - ouderhulp 
Vanaf maandag start het Sinterklaasjournaal weer. De kinderen kijken weer uit naar de aankomst van Sint op 
zaterdag 13 november. 
Om ook de school in Sint-sfeer te hullen gaat de Sint-commissie van onze oudervereniging  
de school op vrijdag 12 november vanaf 19.30 uur versieren. We zijn uiterlijk 21.00 uur klaar. 
Kun jij hierbij een handje helpen?  
Of kun je niet, maar heb je wel interesse in het ondersteunen van deze of andere activiteiten van de 
oudervereniging?  
Laat het weten en stuur een mailtje naar: 
eva.vernooij@delteyk.nl 
 
Plataan ontdoen van stalen raamwerk - ouderhulp 
Op ons mooie groene schoolplein staat een plataan, die bevrijd mag worden van zijn stalen raamwerk. 
Doordat de plataan nu is gesnoeid is het raamwerk vrij en goed zichtbaar. Wanneer we het niet weghalen groeit 
het verder in de boom en nodigt het uit om op te klimmen en aan te hangen.  
Hierdoor kunnen gevaarlijke situaties ontstaan en kan de boom beschadigd raken.  
Wij zijn daarom op zoek naar ouders/verzorgers die de boom van het stalen raamwerk kunnen bevrijden.  
Kunt jij dat? Laat het weten en mail: 
eva.vernooij@delteyk.nl 
 
Sint Maarten 
11 november is de feestdag van Sint Maarten. Ook op school staan we stil staan bij de betekenis van Sint Maarten. 
Woensdag 10 november is pastor Meike Hettinga op school geweest 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 samen met dirigente 
Linda Palte. 
De Sint Maartenviering is op donderdag 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 iets mee te 
nemen voor de Voedselbank. De voedselbank Krommerijnstreek (Voedselbank Kromme Rijn - VB Kromme 
Rijn)  heeft behoefte aan: 

• Groenten in blik of glazen pot.  
• Visconserven (alles) – zalm of tonijn in blik bijvoorbeeld.  
• Volkoren pasta – liefst in karton.  
• Zilvervliesrijst.  
• Peulvruchten in blik of pot.  
• Olijfolie 

Dit 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. 
 
Doe jij dit jaar je 1e Heilige Communie? 
In de katholieke kerk is het tijdens een viering altijd een bijzonder moment: Tijdens een feestelijke viering mag je 
voor de eerste keer meedelen in het brood dat we breken tijdens de eucharistieviering in de kerk, zoals Jezus dat 
deed met zijn vrienden tijdens het laatste avondmaal. Je krijgt van de voorganger een hostie, een rond stukje 
brood, zoals alle mensen in de kerk. Als we zo met elkaar delen, voelt Jezus heel dicht bij. Dit is zó speciaal, dat je 
niet zo maar mee kunt doen. Je moet daarvoor voorbereid zijn en tijdens een feestelijke viering je 1e Heilige 
Communie gedaan hebben. Een feest voor jou, je familie en iedereen in de kerk. Wil je dit ook? En zit je in groep 
vier of hoger? Geef je dan vóór 14 december op via onze website www.pj23.nl.  
De voorbereiding op je 1e Communie zal plaatsvinden op een aantal zondagen in onze eigen kerken. We hopen er 
een gezellige voorbereiding van te gaan maken op weg naar dit bijzondere feest. Voor ouders is er een ouderavond 
op 20 januari 2022. Bij opgave ontvang je meer informatie. Met vragen kun je contact opnemen met onze parochie 
via ehc@pj23.nl 
Meike Hettinga en Lilian Weijman, 
Pastoraal werksters 
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