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AGENDA

Maandag - vrijdag

6 - 10 september

Renovatie schoolpleinen

Maandag

6 september

KOL formulier mee

Woensdag

8 september

Informatie avond (online)

Donderdag

9 september

Start Mad science lessen

Maandag - vrijdag

13 - 17 september

Startgesprekken

Maandag

20 september

Studiedag (leerlingen vrij)

Vrijdag

24 september

Deltarevue groep 1/2a

ALGEMEEN NIEUWS

Start van het nieuwe schooljaar
De eerste twee schoolweken zitten er alweer op. Wij zijn heel tevreden over de start van het
schooljaar. Alle groepen functioneren naar wens, de leerlingen zijn hard aan het werk en de
organisatorische maatregelen in het kader van het Coronaprotocol volgt iedereen keurig op.
Het is een prachtig gezicht om de jongste leerlingen vol zelfvertrouwen ’s ochtends de school
te zien binnen gaan. Nu blijkt weer dat kinderen heel veel aan kunnen en dat wij volwassenen
ze de ruimte moeten geven om zaken zelfstandig op te pakken. Ze kunnen veel meer dan wij
soms denken.

Team obs De Delta
We hebben op De Delta een aantal nieuwe collega’s mogen ontvangen. Wie er nu allemaal op
obs De Delta en psz ’t Druppeltje werken kunt u zien op een leuke fotocollage. Deze vindt u
onder het kopje “ons team” op onze website. De website wordt geregeld voorzien van nieuwe
informatie, dus wij willen u graag uitnodigen om zo nu en dan de site te bezoeken.
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Herhaling afspraken i.v.m. Corona
-

-

Ouders, verzorgers nemen ’s ochtends buiten afscheid en gaan niet mee de school in.
Ouders/verzorgers met een functie (b.v. bibliotheekouders, leesouders) mogen
aanwezig zijn binnen de school na ondertekening van een gezondheidsverklaring.
Voorlopig wordt er geen hoofdluiscontrole uitgevoerd. We verzoeken de ouders
daarom zelf hun kind geregeld te controleren op hoofdluis.
Kinderen met gezondheidsklachten blijven thuis. Kinderen die uitsluitend
neusverkouden (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) zijn en geen
verhoging hebben of benauwd zijn mogen wel naar school. Bij twijfel blijft het kind
thuis.
Jarige leerlingen mogen trakteren, zij mogen ook de klassen rond.

In de bijlage nogmaals de beslisboom van de vereniging van jeugdartsen voor kinderen van
0 jaar t/m groep 8 omtrent schoolgang en testadviezen basisschoolkinderen.

Informatieavond
Aankomende woensdagavond (8 september) is onze jaarlijkse informatieavond. Vanwege
Corona zal deze avond online plaatsvinden. Deze avond staat geheel in het teken van "Kriebels
in je buik” (seksuele voorlichting). Er is (online) een gastspreker uitgenodigd van de GGD om
u alles over deze methode te vertellen. Het is een power-point van ongeveer drie kwartier
waarna er gelegenheid is om vragen te stellen. Ook is onze schoolverpleegkundige hierbij
aanwezig.
De avond start om 19:30 uur en zal tot ongeveer 21:00 uur duren. U krijgt van tevoren een
zoomlink toegestuurd. We gaan uit van ieders aanwezigheid.
Aanstaande maandag ontvangt u ook een hand-out met daarin informatie over het werken in
de groep(en) van uw kind(eren).

Deltarevue
Op vrijdag 24 september staat de Deltarevue van groep 1/2a gepland. Vooralsnog is er geen
duidelijkheid of daar al ouders bij aanwezig mogen zijn. Juf Stefanie zal communiceren naar
de ouders van haar groep of zij aanwezig mogen zijn en hoe laat zij dan verwacht worden.
We hebben met elkaar besloten om de voorstellingen twee maal op te voeren. Eenmaal voor
de leerlingen van school en de tweede keer voor de ouders van de desbetreffende groep. Het
is door de groei van het aantal leerlingen niet meer mogelijk om iedereen (leerlingen en
ouders) tijdens één voorstelling te ontvangen in onze aula.
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Ouderraad
In de bijlage vindt u een flyer van de Ouderraad. Daarin verwoorden zij waar zij voor staan,
wat zij belangrijk vinden en wat de bezigheden van de OR zijn.

Open dag muziekschool Waterland
Zaterdag 4 september 11.00-14.00 uur OPEN DAG bij Muziekles Waterland, Geulenstraat 62
Purmerend.
Kom kennismaken met de docenten en er is ook een mogelijkheid om instrumenten uit te
proberen. Dat kan o.a. op de viool, gitaar, piano, drums, basgitaar, cello, blokfluit, hoorn,
trompet, dwarsfluit, saxofoon en klarinet.
Kijk ook op www.muziekles-waterland.nl

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.
Hartelijke groet, Lotte Hoffman

VAKANTIES

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag/Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

2021-2022

16-10-2021 t/m 24-10-2021
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
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STUDIEDAGEN

Maandag
Vrijdag
Maandag
Vrijdag
Donderdag
Maandag

20-09-2021
15-10-2021
22-11-2021
18-02-2022
24-03-2022
20-06-2022

2021-2022

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

DE VOLGENDE NIEUWSBRIEF VERSCHIJNT OP VRIJDAG 24 SEPTEMBER 2021

