
 
 

Voor in de agenda 
13 december 
Inloop 14.00-14.15 uur 
16 december 
Inloop 14.00-14.15 uur 
…………………………………… 
22 december 
Kerstfeest op school 
………………………….. 
23 december 
Kinderen vanaf 12.00 uur vrij 

 
 

Nieuwsbrief 8, 09-12-2022 
 

Kerstviering 2022  
Na gekke jaren mogen we dit jaar weer een ‘ouderwetse’ kerstviering 
organiseren.  
We zullen deze dag een bezoek aan de kerk brengen, knutselen in 
circuitvorm en genieten van een kerstdiner.  
Voor het kerstdiner willen wij u vragen om een klein hapje/drankje te 
verzorgen; u kunt hiervoor intekenen op de lijsten die in de portiek 
hangen (vanaf woensdag 15 december): groep 1 t/m 4 bij de 
hoofdingang. Groep 5/6 bij de zij-ingang en groep 7/8 regelen het 
onderling met de kinderen.   
Voor het kerstdiner hebben de kinderen vanaf groep 3 een bord, beker 
en bestek nodig, wilt u dit in een tasje donderdagochtend 22 december 
meegeven?!   
Voor de kinderen van groep 1-2 hoeft dit niet! 
De kinderen zijn deze dag om 14.00 uur uit en wij verwachten ze weer 
om 17.00 uur voor het diner. Dit zal op een sfeervolle wijze om 18.30 
afgesloten worden.  
Vrijdag de 23e start de kerstvakantie om 12.00 uur!  
de kerstcommissie 

 

Ouderportaal Parnassys 
Een paar jaar geleden hebben wij alle ouders toegang verleend tot het 
ouderportaal van Parnassys (leerling administratiesysteem). Inmiddels 
zijn er veel nieuwe ouders bijgekomen en heeft niet iedereen meer alle 
gegevens beschikbaar. 
Komende maandag 12 december worden alle accountgegevens opnieuw 
verstuurd naar het bij ons bekende e-mailadres. 
U krijgt dan een mail met een link. U kunt zelf uw account aanmaken. 
In het ouderportaal van Parnassys kunt u notities vinden die wij van 
oudergesprekken maken.  
Mocht u vragen hebben, mag u contact opnemen met Corine van Os 

(corine.vanos@delteyk.nl) of Justin Vos (justin.vos@delteyk.nl)  
 
Doe jij dit jaar ook je Eerste Communie?  

Het is ieder jaar weer een groot feest: de Eerste Heilige Communie in de 
katholieke kerk!  
Als je gedoopt bent en in groep vier zit of al ouder bent dan mag je 
meedoen. Als je nog niet gedoopt bent, maar je wil dat wel graag, neem 
dan contact met ons op.   
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Bij de voorbereiding hoor je samen met andere kinderen mooie verhalen die bij de kerk en bij God horen. 
En uiteindelijk mag je net als Jezus en zijn vrienden deden, met alle mensen in de kerk delen van het 
brood dat Jezus ons zelf heeft gegeven in een feestelijke viering. Doe jij dit jaar ook mee?  
Je ouders kunnen je opgeven via onze website www.pj23.nl. Klik bovenaan de webpagina op ‘ik wil’ en ga 
dan naar ‘mijn kind Eerste Communie laten doen’.  
Je vindt daar meer informatie en onderaan de pagina een opgaveformulier.  

Heb je een vraag? Neem dan contact op met pastoraal werkster Meike Hettinga 
(m.hettinga@2parochies.nl).  

 

Intern contactpersoon 

Beste ouders,                                                                                                                                             
Graag wil ik mij aan u voorstellen als de interne contactpersoon van de  
Delteykschool.  
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag werk ik als leerkracht in groep 3. 
Als interne contactpersoon ben ik een aanspreekpunt voor de kinderen van onze  
school. Het idee is dat kinderen met kleine of grote zorgen ook ergens naartoe  
kunnen. Denk bijvoorbeeld aan: pesten, bang zijn voor je juf of meester, geen  
vriendjes of vriendinnetjes kunnen vinden, intimidatie, geweld, misbruik, maar  
ook geen zin meer hebben om naar school te gaan. Meestal zullen kinderen deze 
zaken met hun ouders of eigen juf of meester bespreken. Soms durven ze dit niet 
en is het fijn dat ze dit via een andere weg aan kunnen geven.  Ik bespreek met het kind wat er moet 
gebeuren om de zorgen weg te nemen. Ik geef het kind gesprekstips, zodat het alsnog in staat is om zelf 
zorgen met de leerkracht of ouders te bespreken. Als dit niet lukt, zoeken wij naar een andere oplossing. 
 
Ook u als ouder kunt een beroep op mij doen. Als het niet lukt om met een leerkracht of met de directie 
tot een bevredigende oplossing voor een probleem te komen, kan ik u de helpende hand bieden. 
In sommige ernstige situaties, zoals seksuele intimidatie door een leerkracht, verwijs ik u door naar de 
externe contactpersoon.   
 
De komende weken krijgen alle kinderen uitleg wat een interne contactpersoon doet en hoe zij mij 
kunnen vinden. 
 
U kunt mij bereiken per mail: vertrouwenspersoon@delteyk.nl of telefonisch via school: 0343 551295 
 
Op school hangt bij de directiekamer een brievenbus waar de kinderen een bericht voor mij 
kunnen achterlaten.  
 
Met vriendelijke groet,  
Bibi Verbeek 
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