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AGENDA

Vrijdag

5 november

Inloopmoment 8.15-8.30 uur

Vrijdag

5 november

Woensdag

10 november

Sponsorloop voor alle groepen
08.30 tot 12.15 uur
NIO groep 8

Donderdag

11 november

Drempelonderzoek groep 8

Donderdag

11 november

Sint Maarten

Vrijdag

19 november

Deltarevue groep 4

Maandag

22 november

Studiedag (leerlingen vrij)

ALGEMEEN NIEUWS

Ventilatie in de lokalen
Voor een goede ventilatie is het van belang dat we de ramen (regelmatig) open hebben in de
groepen. Het wordt zo langzaamaan steeds wat kouder buiten, we adviseren de kinderen
warmer aan te kleden of een vest mee te geven die aan kan als het koud wordt in de klas.
In de herfstvakantie zijn in een aantal lokalen twee ramen veranderd zodat er beter
geventileerd kan worden. De ramen in de overige lokalen worden in de komende tijd ook
aangepast.

Deltakijker
Verboden te roken tegels
Onze beide schoolpleinen zijn voorzien van een verboden te roken tegel.
We willen u vragen om niet meer te roken op de schoolpleinen, maar ook
niet voor de school als u op uw kind staat te wachten.
Hieronder even een korte toelichting waarom we u vragen niet meer te
roken in de buurt van het schoolgebouw:
De overheid wil roken zoveel mogelijk uitbannen omdat het zeer schadelijk voor de
gezondheid is. Het rookverbod op schoolterreinen is een belangrijke maatregel „op weg naar
een rookvrije generatie”.
De inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) kijken bij de
inspecties of de schoolterreinen rookvrij zijn en of scholen het instellen, aanduiden en
handhaven van het rookverbod op een goede manier hebben geregeld.
Het verbod ging op 1 augustus van dit jaar al in. Na 1 januari riskeren onderwijsinstellingen
die geen rookverbod hebben ingesteld of het gebrekkig handhaven een boete. Het roken is
sinds enkele maanden verboden op alle terreinen van onderwijsinstellingen. Het geldt dus
voor basisscholen, middelbare scholen, mbo’s, hogescholen en universiteiten.

Naschools sportaanbod Spurd
Na het succes op meerdere scholen in Purmerend gaat ook De Delta starten met het
verzorgen van naschools sportaanbod. In blokken van 3 lessen per sport, komen door het
hele jaar verschillende sporten aan bod. De lessen worden verzorgd door onze
gymleerkracht. Bij sommige blokken zal een externe van een vereniging of een oud sporter
aansluiten om de lessen te geven.
De lessen zullen worde op de donderdagmiddag gegeven, van 14:15 tot 15:15 in sporthal de
Vaart. Voor dit aanbod zal een kleine vergoeding gevraagd worden van €7,50 per blok (= 3
lessen).
Vooraf aan elk blok zal er een brief via het ouderportaal worden verstuurd naar de
betreffende klassen. In deze brief wordt u geïnformeerd over welke sport er aan bod komt
en hoe u uw kind(eren) kunt opgeven. Wij zullen een minimaal aantal van 10 aanmelding per
blok aanhouden om het door te kunnen laten gaan. Mocht dit aantal niet behaald worden,
wordt u tijdig op de hoogte gebracht.
In het eerste blok zal er basketbal worden gegeven, voor de groepen 6 t/m 8. Deze zal
starten op donderdag 11 november. Verder info volgt via het Ouderportaal.
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Sint Maarten
Vanwege het oplopen van de besmettingen hebben we besloten om ook dit jaar met de
groepen 1 t/m 4 niet naar de winkels te gaan, maar om de school te lopen. Op verschillende
plekken op de schoolpleinen krijgen ze na het zingen van een mooi lied wat lekkers. Bij slecht
weer gaan we dit binnen doen. Het lekkers wordt gesponsord door veel winkels van WC
Meerland. Wij bedanken:
Up 2 Date Womans Fashion -D-style haarmode & visagie -AH - Echte bakkers Harry de Groot
-Kruidvat – Vomar -Timp boekhandel - Family Purmerend Cafetaria - oliebollenkraam
Meerland - Visboer HTC de Boer -Slijterij wijnhandel de Druiventuin - Faunaland Meines Brainwash Kappers- Squash &Fitness Purmerend

Lezen
Op school beginnen we elke ochtend met lezen. Ook oefenen we met begrijpend lezenteksten
en tijdens IPC komt het vaak voor dat kinderen teksten in hun eigen woorden moeten
samenvatten. Maar waarom vinden wij lezen nou zo belangrijk?
Lezen is een belangrijke vaardigheid voor ieder kind, zeker omdat de vaardigheid van het lezen
bij alle schoolvakken én in de maatschappij een grote rol in neemt. Bij al deze vakken en
zaken gaat het om begrip (begrijpen wat je leest), woordenschatuitbreiding (nieuwe woorden
leren), leren samenvatten (hoofd- en bijzaken) en het juiste woordbeeld (spelling: hoe schrijf
je een woord?). Door te lezen leer je je inleven in anderen; je krijgt empathie en je traint jezelf
in denken en reflecteren.
Wat kun je als ouder doen om het lezen
dat kinderen gemotiveerd blijven om te oefenen?

te

stimuleren

en

hoe zorg

je

Daarom elke Deltakijker een nieuwe tip! Deze keer tip 2:
TIP 2: KIES SAMEN BOEKEN UIT Kies samen met uw kind boeken uit. Zorg dat de boeken
aansluiten bij het leesniveau, maar ook aansluiten bij de belevingswereld. Het is
belangrijk uw kind betrokken wordt bij het uitkiezen van het boek; als hij of zij het boek niet
leuk vindt, zal de motivatie om te lezen laag zijn. Bedenk dat het belangrijkste is dat
kinderen plezier krijgen in het lezen. De motivatie om te willen lezen is hierbij belangrijk.
Ook het lezen van stripboeken, moppenboeken of luisterboeken kan hieraan bijdragen! Een
abonnement op de bibliotheek is gratis voor kinderen! Er zijn ook boeken speciaal voor
leerlingen die het lezen moeilijker vinden. Deze boeken zijn leestechnisch eenvoudiger, maar
de verhalen sluiten wel aan bij de belevingswereld.

Schoolfruit
Zoals u misschien al weet zijn we dit jaar weer ingeloot voor het EU-schoolfruit.
De kinderen krijgen met ingang van 17 november 2021 op woensdag, donderdag en vrijdag
fruit op school. De leveringen stoppen op 22 april 2022.
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Via www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief kunt u zich inschrijven voor de
oudernieuwsbrief. Hierin staat o.a. wat er elke week geleverd wordt.
De volgorde van het fruit kan afwijken van de voorgestelde volgorde door eu-schoolfruit. We
houden u wekelijks op de hoogte welk fruit op welke dag geleverd wordt.

Onze Schoolmaatschappelijk werker
Beste ouders/verzorgers,
Mijn naam is Lotte Hoffman en ik werk als schoolmaatschappelijk werker op
De Delta.
U kunt bij mij terecht met vragen rondom opgroeien, opvoeding en de
samenwerking met school. Ook wanneer u zelf in een fase van uw leven zit
waarin bepaalde vragen spelen kunt u bij mij terecht. Samen kunnen we op
zoek gaan naar een passend antwoord of de plek waar u dit kunt vinden.
Ik ben elke dinsdagochtend op De Delta aanwezig en ben per e-mail te
bereiken op l.hoffman@desmd.nl.
Het inloopspreekuur voor ouders is van 9.00 tot 11.00 uur.
Hartelijke groet, Lotte Hoffman
VAKANTIES

Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag/Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

25-12-2021 t/m 09-01-2022
19-02-2022 t/m 27-02-2022
15-04-2022 t/m 18-04-2022
23-04-2022 t/m 08-05-2022
26-05-2022 t/m 27-05-2022
05-06-2022 t/m 06-06-2022
16-07-2022 t/m 28-08-2022
STUDIEDAGEN

Maandag
Vrijdag
Donderdag
Maandag

22-11-2021
18-02-2022
24-03-2022
20-06-2022

2021-2022

2021-2022

Hele dag vrij
Hele dag vrij
Hele dag vrij
Hele dag vrij
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