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AGENDA

Maandag

4 oktober

Inloopmoment 8.15-8.30 uur

Dinsdag

5 oktober

Dag van de leraar

Woensdag

6 oktober

Start Kinderboekenweek

Donderdag

14 oktober

Afsluiting Kinderboekenweek

Donderdag

14 oktober

Laatste Mad science les

Vrijdag

15 oktober

Studiedag (leerlingen vrij)

Maandag - vrijdag

18 - 22 oktober

Herfstvakantie

Vrijdag

29 oktober

Deltarevue groep 1/2b

Vrijdag

5 november

Inloopmoment 8.15-8.30 uur

ALGEMEEN NIEUWS

Nieuwe afspraken i.v.m. Corona vanaf maandag 27 september
Ouders in de school
De school start voor alle leerlingen om 8.30 uur. Om 8.15 uur gaan de deuren (hoofd- en zijingang) open. Ook de kleuters komen weer via deze deuren naar binnen!
Bij ’t Druppeltje gaan de deuren om 8.30 uur open. De ingang blijft op het peuter/kleuterplein.
De ouders mogen hier helaas nog niet mee naar binnen!

Deltakijker
De kleuters gaan om 13.55 uur via de uitgang op het kleuterplein naar huis. De leerlingen
vanaf groep 3 tot en met groep 8 komen om 14.00 uur naar buiten. Groep 3 en groep 4 gaan
via de zij-ingang naar buiten en de overige groepen via de hoofdingang.
De afgelopen maanden hebben we geconstateerd dat de leerlingen door alle
Coronamaatregelen heel zelfstandig zijn geworden door zelf de school in te lopen, hun spullen
op te ruimen en de klas in te gaan. Het geeft rust in de school, zodat we op tijd kunnen starten
met de lessen.
In overleg met de leerkrachten en de MR hebben we besloten om de groepen 4 t/m
8 zelfstandig de school in te laten komen.
De kleuters mogen naar binnen gebracht worden, we willen wel vragen om dit door één ouder
te doen en zodra u uw kind bij de stoel heeft gebracht direct te vertrekken, zodat de groepen
rustig kunnen starten.
De leerlingen van groep 3 mogen tot en met de herfstvakantie naar hun groep gebracht
worden. Ook in groep 3 graag maar één ouder mee naar binnen.
Om ouders betrokken te houden bij het onderwijs organiseren we maandelijks een
inloopmoment. In de agenda bovenin de Deltakijker ziet u op welke data er een
inloopmoment is. Ouders kunnen op deze momenten hun kind de school inbrengen en een
kijkje in de klas nemen.
-

-

Ouders/verzorgers met een functie (b.v. bibliotheekouders, leesouders) mogen
aanwezig zijn binnen de school na ondertekening van een gezondheidsverklaring.
Kinderen die uitsluitend neusverkouden (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en
keelpijn) zijn en geen verhoging hebben, benauwd zijn of erg hoesten mogen wel
naar school. Bij twijfel blijft het kind thuis.
Jarige leerlingen mogen trakteren, zij mogen ook de klassen rond.

Deltarevue
Tijdens de Deltarevue bent u van ons gewend dat alle leerlingen en de ouders uit
desbetreffende groep aanwezig zijn als publiek. 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. We hebben daarom besloten om twee voorstellingen op te voeren. Eenmaal voor
de leerlingen van De Delta en eenmaal voor de ouders van de betreffende groep. U wordt
door de leerkracht op de hoogte gesteld hoe laat de voorstelling voor ouders begint.

Schoolcontactpersonen van De Delta
Overal gaan weleens dingen verkeerd of ontstaan misverstanden. Mocht u het op bepaalde
punten niet eens zijn, of klachten hebben over de gang van zaken op school, maak dan een
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afspraak met de groepsleerkracht. Wanneer u er met de groepsleerkracht niet uit komt of
het onderwerp van dien aard is dat dit niet met de groepsleerkracht besproken kan worden
kunt u contact opnemen met de schoolcontactpersoon of de directeur.
De schoolcontactpersonen horen uw klacht aan en zullen in overleg met u bepalen op welke
wijze de klacht het beste behandeld kan worden. Zij nemen de klacht zelf niet in
behandeling, maar verwijzen u waarschijnlijk door naar de externe vertrouwenspersoon van
ons schoolbestuur of de landelijke klachtencommissie. Ook kunnen zij u vertellen hoe u een
klacht kunt indienen bij ons schoolbestuur OPSPOOR die een eigen klachtenregeling heeft.
De schoolcontactpersonen krijgen elk jaar een opfriscursus, zodat zij op de hoogte blijven
van nieuwe ontwikkelingen.
De anti-pestcoördinator op onze school coördineert klachten met betrekking tot het pesten.
Interne schoolcontactpersonen: Yvonne de Kuiper en Mariëlle Wijand
Anti-pestcoördinator: Laura van Deventer Mariëlle Wijand

Kidsweek: de krant voor kinderen
De krant Kidsweek brengt elke week het belangrijkste nieuws uit binnen- en buitenland. Maar
dan zo geschreven dat het voor kinderen (7+) begrijpelijk en leuk is om te lezen. Het nieuws
wordt afgewisseld met luchtige rubrieken, zoals dierennieuws, weetjes, moppen en puzzels.
Zo leren kinderen elke week weer wat nieuws en verbeteren ze tegelijkertijd hun leesbegrip!
Voor meer informatie: www.kidsweek.nl/thuislezen

Literatuurlijst ‘Kriebels in je buik’
De literatuurlijst die we van de GGD hebben ontvangen vindt u in de bijlage.

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
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VAKANTIES

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag/Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

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
STUDIEDAGEN

Vrijdag
Maandag
Vrijdag
Donderdag
Maandag

15-10-2021
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
Hele dag vrij
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