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AGENDA

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

Vrijdag

5 november

Sponsorloop voor alle groepen
08.30 tot 12.15 uur

ALGEMEEN NIEUWS

Ondersteuning kleuterbouw
In verband met de grootte van de twee kleutergroepen hebben we besloten om de
ondersteuning van deze bouw uit te breiden van drie naar vijf dagen ondersteuning.
Juf Marjolein Schilder komt deze twee extra dagen de kleuterbouw versterken. Juf Marjolein
is geen onbekende voor De Delta, zij heeft afgelopen jaren al in groep 1/2b en groep 4
gewerkt.

Schoolplein fase1
Afgelopen week is fase 1 van het schoolplein
afgerond. Het verkeersplein is aangebracht en
vandaag hebben de kinderen er al goed gebruik van
gemaakt. We houden u op de hoogte wanneer fase 2
van start gaat.

Deltakijker
Dinsdag 12 oktober geen gym in de Vaart
Op dinsdag 12 oktober vindt er in de Vaart een regionale inenting plaats. Wij kunnen op die
dag dus geen gebruik maken van De Vaart.
Gezien de weersvoorspelling gymt Carlijn binnen in het speellokaal van de kleuters, mocht het
dinsdag ineens toch goed weer zijn, dan gaat ze naar buiten. De kinderen hoeven deze dag
geen gymkleding mee te nemen.
Groep 3 wordt om 8.30 uur op school verwacht!

Kinderboekenweek
Het is weer zover: de Kinderboekenweek met als thema Worden wat je
wil…. is woensdag 6 oktober van start gegaan.
De kinderen konden bij binnenkomst kijken naar een tableau vivant. De
juffen en de meesters waren verkleed als brandweerman,
automonteur, bouwvakker, klusser, zorgmedewerkster, kok, kapster,
wegwerker, circusdirecteur, stewardess, voetballer en arts.

Theatervoorstelling
De groepen 1 t/m 4 hebben afgelopen woensdag naar de poppenvoorstelling " Later word ik
ridder” gekeken.
Later word ik Ridder is een verhalende, spannende en interactieve voorstelling gespeeld en
verteld door Anke van Vliet – Zwiers.

Deltakijker
Het verhaal in het kort: Er waren eens heel lang geleden... een koning, een koningin, hun
enige zoon prins Roderick en juffrouw Jannie. Prins Roderik zal later koning worden, net als
zijn vader en in het grote paleis wonen. Alleen wil Roderik helemaal geen koning worden,
maar een dappere ridder. Maar of dit mogelijk is.... Roderik is namelijk de enige prins in het
land en heeft bovendien slechte ogen, daarom mag hij nooit naar buiten. Vlak voor hij
koning wordt, krijgt hij een speciale brief ... Prinses Allegonda zit gevangen in kasteel
Drakensteijn en moet gered worden. Dit kan alléén een ridder doen. Roderick vertrekt
meteen, maar deze reis blijkt niet zonder gevaar.
Het verhaal loopt gelukkig goed af. De prins en de prinses
worden verliefd op elkaar en ze leefden nog lang en gelukkig!

Schoolfruit
We zijn voor dit schooljaar weer ingeloot
voor het schoolfruitproject. De school
krijgt 20 weken lang gratis groente en fruit
voor de hele school geleverd! Het eerste
fruit wordt geleverd in de week van 15
november. Tegen die tijd ontvangt u nog
informatie op welke dagen u uw kind geen
fruit mee naar school hoeft te geven.

Sponsorloop
Op vrijdag 5 november a.s. organiseren we van 08.30 tot 12.15 uur een sponsorloop rond de
school.
Zoals u weet worden beide schoolpleinen geüpgraded. Het eerste deel is al klaar en
binnenkort worden de aanpassingen voor het tweede deel op de schoolpleinen
uitgevoerd. Er is vorig jaar tijdens een klassenvergadering in alle groepen gevraagd welke
speelattributen de kinderen graag op het schoolplein zouden willen. De meeste kinderen
kozen voor een nestschommel waarmee ze lekker kunnen schommelen, zwieren en
zwaaien. Voor de kinderen is het natuurlijk heel leuk dat zij ook hun steentje hieraan
bijdragen. Daarom hebben we besloten om van het opgehaalde sponsorloopgeld een
nestschommel voor op het schoolplein aan te schaffen.

Deltakijker
Alle kinderen krijgen a.s. woensdag 13 oktober een sponsorkaart mee. Met deze kaart
kunnen de kinderen zoveel mogelijk mensen vragen om hen te sponsoren. Deze kaart moet
uiterlijk vrijdag 29 oktober ingeleverd zijn.
Na de herfstvakantie volgt meer informatie over de Sponsorloop en de looptijden per groep.
Met vriendelijke groet,
De Sponsorloopwerkgroep

Veiligheidshesjes aangeschaft door de OR
De OR heeft nieuwe veiligheidshesjes aangeschaft met het nieuwe school logo erop. Voor de
onderbouw is er voor elke leerling een hesje voor als ze bijvoorbeeld op schoolreisje gaan.
Voor de groepen 5 t/m 8 is er een set grotere hesjes, voor als de groepen op de fiets op pad
gaan. Ze zijn heel mooi geworden!

Deltarevue nieuwe vorm
Door het groeiende leerlingaantal zijn we zoekende naar een goede vorm om de Deltarevue
plaats te laten vinden. We hebben afgesproken dat we de school in tweeën gaan verdelen.
De groepen 1 t/m 4 kijken en de groepen 5 t/m 8 kijken bij elkaar. Er is op deze manier ook
genoeg ruimte in de aula voor ouders. De Deltarevue wordt dan één keer opgevoerd voor de
helft van de school en ouders. Natuurlijk mogen broertjes en zusjes ook bij elkaar kijken.

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?

Deltakijker
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 en verbanden leggen), 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!

TIP 1: LEES IEDERE DAG
Het is belangrijk om regelmatig te lezen. Iedere dag kort oefenen (10 minuten) heeft een
beter effect dan een hele avond oefenen en leren. Door het iedere dag kort oefenen krijgen
de hersenen meer tijd om de geleerde kennis en informatie op te slaan. Probeer van het
lezen een vaste routine te maken. Kies voor het (samen) lezen een rustige plek uit, waarbij
het kind zich volledig kan richten op het lezen (‘een lekker-zit/lees-hoekje’). Corrigeer hierbij
fouten die uw kind maakt niet direct, het gaat er vaak eerst om dat kinderen weer plezier
krijgen in het lezen en extra (in)oefening opdoen. Geef juist complimenten wanneer het wel
goed gaat.

OR nieuws
Reminder: het korfbaltoernooi vindt plaatst op zaterdag 6 november. U kunt uw kind tot
woensdag 13 oktober opgeven bij Janneke Prins: 06 29732522.
Voor de sponsorloop van vrijdag 5 november zijn wij nog op zoek naar 5 ouders die ons die
dag willen helpen. Het gaat hier om de vrijdagochtend.
U kunt zich opgeven via Janneke Prins: 06 29732522.

Spurd
Hieronder vindt u twee berichten van Spurd:
PurVak
Nog even dan is het de PurVak in de herfstvakantie. Op 8 locaties in Purmerend en De
Beemster gaan we elke dag (maandag 18 t/m vrijdag 22 oktober) sport- en spelactiviteiten
organiseren. In de bijlage is de poster terug te vinden met de locaties, tijden en
doelgroepen.
SpurdFun
Elke schooldag organiseren wij onder de naam SpurdFun op verschillende plekken in
Purmerend en De Beemster gratis sport- en spelactiviteiten na schooltijd. Vanaf maandag 4
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oktober gaan we naar binnen. In de bijlage is de flyer terug te vinden met de locaties, tijden
en doelgroepen.

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

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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