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AGENDA

Donderdag

2 december

Vrijdag

3 december

Vrijdag

10 december

Donderdag

23 december

Vrijdag

24 december

8.15 uur Bovenbouw surprises
inleveren
Sinterklaas
Leerlingen om 12.00 uur vrij!
Kleuters 11.50 uur!
Deltarevue groep 3
School tot 14.00 uur
Kerstdiner 17.00-18.30 uur
Leerlingen om 12.00 uur vrij!

ALGEMEEN NIEUWS

Aanvullende Corona maatregelen
Vanuit de overheid zijn er voor het Primair onderwijs weer aanvullende maatregelen
aangekondigd die per direct ingaan.
De belangrijkste voor u als ouder op een rij:
•
•
•

•

Ouders en/of verzorgers komen niet in de school, tenzij strikt noodzakelijk. Dit gaat
altijd in overleg met leerkracht en of directie.
Alle volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar.
Zowel onderwijspersoneel als leerlingen blijven thuis bij klachten, tot een negatieve
testuitslag is ontvangen. Uitgezonderd zijn kinderen die onder het snottebellenbeleid
vallen. Dat houdt in dat kinderen met neusverkoudheid naar school mogen, behalve
als zij klachten krijgen zoals benauwdheid, hoesten en koorts.
Graag altijd de beslisboom in de bijlage raadplegen!
Deze maatregelen zullen ook consequenties hebben voor de viering van Sinterklaas
en Kerst op De Delta. Zodra daar meer duidelijkheid over is dan informeren we u.

Deltakijker
Aanwezigheid ouders bij Deltarevue
Gezien bovenstaande maatregelen is het voorlopig niet toegestaan om ouders aanwezig te
laten zijn bij de Deltarevue.

Sponsorloop
Het opgehaalde sponsorloopgeld is geteld en er is een totaalbedrag van € 5.233,85
opgehaald. Complimenten aan alle kinderen die hier hun best voor hebben gedaan. Meteen
na de kerstvakantie start fase 2 van de schoolpleinen, de schommel wordt dan ook
geplaatst!!!

Sinterklaas
Sint is samen met zijn pieten aangekomen met de stoomboot. De school is gezellig versierd
door de knutselpieten en ze hebben voor Sint op het toneel een fijne woonkamer gemaakt.
De pieten zijn tijdens de pietengym van de onderbouw lang geweest. Alle kinderen kregen
een pietendiploma. Ook kreeg iedere groep ingrediënten om pepernoten van te bakken in
de pietenbakkerij. Zoals u heeft kunnen zien in de filmpjes van Sint is hij zijn (Delta) staf
kwijt. Sint heeft aan alle groepen gevraagd of ze van recycle materialen een nieuwe staf
kunnen maken. Alle groepen zijn druk bezig hiermee. We hopen dat Sint samen met zijn
pieten op vrijdagochtend 3 december langskomt op school zodat elke groep de zelfgemaakte
staf aan Sint kan geven. De kinderen zijn 3 december om 12.00 uur uit. (kleuters 11.50 uur).

Surprise bovenbouw
Donderdagochtend 2 december nemen de kinderen van de groepen 5 t/m 8 hun surprise
mee naar school om in de aula neer te zetten. De surprise moet in een vuilniszak worden
meegenomen.

Deltakijker
Rekenspelletjes
Dit schooljaar volgen alle leerkrachten de rekencursus: Met sprongen vooruit.
De lessen en rekenspellen die bij dit programma horen zetten de leerkrachten in naast onze
rekenmethode. In de groepen 3,4,7 en 8 zijn ze al begonnen met de lessen en spellen. De
leerkrachten en leerlingen zijn erg enthousiast!
Ook de groepen 1-2, 5 en 6 zullen dit schooljaar starten met de materialen.

Schoolfruit
De leveringen van het schoolfruit zijn weer begonnen. U kunt zich op de site
www.euschoolfruit.nl aanmelden voor de oudernieuwsbrief. Hierin staat o.a. per week
informatie over de eerstvolgende levering.

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 te stimuleren en hoe zorg je
dat kinderen gemotiveerd blijven om te oefenen?
Daarom elke Deltakijker een nieuwe tip!

Deltakijker
TIP 4: LEZEN IS OVERAL
Bijna overal speelt lezen een rol. Maak duidelijk dat je in de praktijk ook echt iets aan lezen
hebt. Kinderen kunnen zo op een leuke en praktische manier oefenen met lezen, bijvoorbeeld:
het lezen van de borden boven de weg, ondertiteling op de tv, recepten,
gebruiksaanwijzingen, in folders van de dierentuin of musea en op de menukaarten in
restaurants.

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 2021-2022
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 2021-2022

Vrijdag
Donderdag
Maandag

18-02-2022
24-03-2022
20-06-2022

Hele dag vrij
Hele dag vrij
Hele dag vrij

DE VOLGENDE NIEUWSBRIEF VERSCHIJNT OP VRIJDAG 10 DECEMBER 2021

