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Verbouwing locatie Pieter de Hooch
In voorgaande nieuwsbrieven hebben we u al geïnformeerd over het samenvoegen van de locaties Pieter de
Hooch en Coolhavenstraat. Inmiddels zijn de tekeningen uitgewerkt in bouwplannen en zal de
herfstvakantie worden gebruikt voor het grove sloopwerk, zodat de leerlingen hier geen last van hebben. Na
de vakantie is het nog lang niet klaar maar kan er wel worden begonnen met opbouwen. In de klassen
wordt niets gedaan, de verbouwing richt zich voornamelijk op de kantoren, de centrale hal en het leerplein
op de 1e etage.
Naar verwachting zullen de leerlingen en het team in de kerstvakantie gaan verhuizen!

Schilderen locatie Palet
Vanaf week 44 zal locatie Palet worden voorzien van nieuwe kozijnen. Alle kozijnen in het gehele gebouw
zullen worden vervangen en alles zal voorzien worden van thermisch glas. Naast het vernieuwen van de
kozijnen zullen ze ook worden geschilderd in nieuwe frisse kleuren. De overlast zal zoveel als mogelijk
worden beperkt echter zullen alle klassen 1 tot 2 dagen in een ander lokaal les krijgen zodat de ramen in het
vaste lokaal kunnen worden vervangen.

Schoolfonds
Denkt u aan de ouderbijdrage? Voor 1 november verwachten wij minimaal de 1e
termijnbetaling van 15 euro. Indien u niet betaalt dan kan uw kind helaas niet mee
doen aan de decemberactiviteiten!

Personeel
Na de herfstvakantie zal juf Sonja (groep 6) haar werkzaamheden weer langzaam gaan oppakken na haar
knieoperatie. Juf Astrid en juf Mieke zullen haar de komende weken nog ondersteunen en vervangen totdat
ze weer volledig aan het werk kan.

Te laat komen en verzuim
In de laatste nieuwsbrief hebben wij u nogmaals gewezen op de te laat - en verzuimregels. Wij zijn blij om te
melden dat wij een positieve verandering merken ten aanzien van het te laat komen! We zijn er nog niet en
we blijven ouders aanspreken.
Vanaf 8.15 gaan de deuren van de school open en de lessen starten om 8.30.

Ziek zijn op school
Helaas gaat het griepseizoen weer beginnen. Het is altijd vervelend als een kind zich niet lekker voelt. Als
ouder bent u het beste in staat om een inschatting te maken of uw kind wel of niet naar school kan komen.
Indien u uw kind, via het locatienummer, ziekmeldt dan verwachten wij dat uw kind de gehele dag niet
komt! Uiteraard is het ook mogelijk om uw kind naar school te laten komen om het te proberen. Als het dan
niet gaat dan bellen we u uiteraard op.

Workshops Dit is Wijs
De afgelopen periode hebben alle kinderen kennis gemaakt met een workshop verzorgd door een docent
van Dit is Wijs. De kinderen hebben hard gewerkt om een mooi product te maken.
Ze zagen er dan ook super uit!

Na de herfstvakantie start het volgende blok met workshops. De kinderen ( of samen met de ouders of
leerkrachten ) hebben al een keuze gemaakt zodat de lessen na de vakantie direct van start gaan.
Ze hebben keuze uit: voor de groepen 1 en 2 Creatief Prinsen – en Prinsessenclub, Artistiek afval,
Legendarische Legobouwers, Kleuterdans, voor de groepen 3 t/m 8 :Stoere Striphelden, Trendy
Tijdschriften, Zumba, Chemische chaos
We zijn benieuwd hoe het er nu uit gaat zien...

Informatiebord
Naast de app die wij gebruiken is het u wellicht al opgevallen dat wij op locatie Pieter de Hooch en locatie
Palet sinds kort ook digitale informatieborden hebben hangen bij de ingang! Regelmatig zetten wij hier
nieuwe berichten op. Op het bord kunt u ook de contactgegevens van onze belangrijkste partners vinden,
denk hierbij aan de wijkagenten, schoolmaatschappelijk werk en de ouderconsulent.
Eet -en drinkbeleid als Lekker Fit! school
Als school hebben wij het predicaat Lekker Fit! gekregen van de gemeente. Daarom hebben wij extra gym
en letten we extra op gezonde voeding. Zoals vorig schooljaar al is aangegeven is het de bedoeling dat de
kinderen iedere dag fruit meenemen naar school. Daarnaast voor de maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag een lunchpakketje van brood en wat te drinken zonder koek en snoep. We drinken op school in
principe water maar 1 pakje sap per dag mag. Koolzuurhoudende drank mogen niet.

Jaar van de taal:
Het gehele schooljaar 2016-2017 staat Taal bij ons centraal. Gedurende het jaar zullen de kinderen werken
aan 5 taalprojecten. Het eerste project was de Kinderboekenweek!
Project 1: Kinderboekenweek
Op woensdag 5 oktober begon de Kinderboekenweek. Het thema was: voor altijd jong, opa’s en oma’s. We
openden met zang en dans op de speelplaats. Hiervoor waren ook de ouders uitgenodigd. Tijdens de
Kinderboekenweek hebben we tijdens de lessen extra aandacht besteed aan kinderboeken en de
leerkrachten hebben veel voorgelezen. Verder hebben de kinderen gelezen, gewerkt en geknutseld rondom
het thema. De enorm leuke resultaten zijn tentoongesteld en door de ouders bekeken. Het was een leuke
week!
Het volgende project zal zijn: Poëzie

Engelse les voor ouders op locatie Palet
De moeder van Judy en Nancy geeft op maandag- en donderdagmorgen aan een aantal ouders les in de
basisbeginselen van de Engelse taal. Ze is werkzaam geweest als docente Engels op de universiteit van Cairo
in Egypte. Mocht u, alle ouders van Obs Delfshaven, het leuk vinden om mee te doen dan bent u van harte
welkom op de maandag - en/of donderdagmorgen op locatie Palet.

