
NIEUWSBRIEF 

 

04 maart 
Start thema:  
geschiedenis 
 
08 maart 
Eerste rapport mee 
 
11 maart 
Oudergesprekken (18.00 - 
21.00 uur) 
 
12 maart 
Oudergesprekken* 
 
15 maart 
Staken ? (aanvullende infor-
matie volgt) 
 
21 maart 
Dag van de leerplicht 
 
25 maart 
Start week van het geld 
 
 
*Er worden deze week meerdere midda-
gen beschikbaar gesteld om de ouderge-
sprekken te voeren. Zie de uitnodiging in 
SchouderCom die volgen gaat. 
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NIEUWTJES UIT DE SCHOOL AGENDA               

“Oortjes” voor de Chromebooks 
Volgende week krijgen alle kinderen van OBS Delft-
landen een setje ‘oortjes’ voor de Chromebooks.  
De Chromebooks worden steeds meer gebruikt 
tijdens onze lessen en heel vaak is er geluid bij de 
opdrachten nodig.  
Deze oortjes krijgen de kinderen eenmalig van ons 
voor hun hele loopbaan op OBS Delftlanden.  
Mochten de kinderen de ‘oortjes’ kwijt raken of 
stuk gaan, dan moet er van huis uit nieuwe ‘oortjes’ 
mee genomen worden. 
Het is mogelijk om nieuwe oortjes via school aan te 
schaffen. Deze oortjes kosten dan 4 euro. 

4-Mijl/Kidsrun van Emmen 
We zijn deze week begonnen met het trainen 
voor de 4-Mijl/Kidsrun van Emmen. 

Elke dinsdagochtend trainen we een half uur 
met de kinderen die zich hebben opgegeven. We 
beginnen rustig en gaan het mooi opbouwen. 
We doen allerlei loopoefeningen en gaan ook 
duurloop-oefeningen doen. Tijdens de Daily 
Mile, elke maandag en donderdag, kunnen de 
kinderen deze technieken eventueel ook toepas-
sen. Tijdens de gymlessen gaan we ook extra 
duurloop-oefeningen doen. Alles gebeurt op een 
plezierige manier en spelenderwijs.  

Op deze manier hopen we om in april klaar te 
zijn voor de 4-Mijl/ Kidsrun van Emmen.  

Oudergesprekken 
In week 11 vinden er weer oudergesprekken 
plaats. Via SchouderCom wordt u uitgenodigd 
om een voorkeur van dag (middag of avond) aan 
te geven. Wanneer u meerder kinderen op onze 
school heeft, is het raadzaam om 10-min extra 
tussen de gesprekken te plannen. Mochten ge-
sprekken uitlopen, dan is er iets meer speling.  

Uitgang school groep 3 en 4 
Vanaf volgende week zullen de kinderen 
van groep 3 en 4 op de woensdagen via 
de zij-uitgang onze school verlaten. De 
kinderen gingen ’s woensdags via de 
hoofdingang naar buiten, maar dan is 
het erg druk omdat de leerlingen van 
het Talent deze uitgang ook gebruiken. 
Door de zij-uitgang te gebruiken is het 
voor leerlingen en ouders rustiger en 
overzichtelijker.  
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