
NIEUWSBRIEF 

 

07 januari 
Gezamenlijke nieuwjaars-
borrel + rolletje 
 

11 januari 
Judo lessen groep 4 en 5 
 

15 januari 
Muziekles voor groep 1, 
2 en 3  
 

18 januari 
Judo lessen groep 4 en 5 
 

21 januari 
-Start CITO toetsen weken 
-Start project “duurzaam 
afval” 
-’s Middags workshop over 
afval in alle groepen 
 

22 januari 
-Opruimactie (zwerfafval) in 
groep 7-8  
-MR cluster vergadering,  
locatie Delftlanden 
 

23 januari 
Nationale voorleesdag 
 

29 januari 
Theatervoorstelling “Plots” 
 

30 januari 
OR vergadering 
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NIEUWTJES UIT DE SCHOOL AGENDA               

Invalkracht groep 3 en 4 
Juf Nelly Pol zal, vanwege ziekte, stoppen als 
invalkracht op OBS Delftlanden. We vinden dit 
heel spijtig en hopen dat Nelly zich snel beter 
gaat voelen. Juf Nelly zou het zwangerschaps-
verlof van Chantal invullen. De ouders van 
groep 3-4 zijn hierover eerder geïnformeerd.  
 
Vanaf maandag 14 januari zal juf Barbara van 
den Brakel op de maandag, dinsdag en woens-
dag de leerkracht zijn van groep 3 en 4. De rest 
van de dagen staat juf Lucinda voor de groep. 
 
Hieronder wil juf Barbara zich graag aan u voor-
stellen: 
Hallo ouders en kinderen!  
Mijn naam is Barbara van 
den Brakel. Samen met 
mijn man, zoon en onze 
hond woon ik sinds 2 jaar 
met veel plezier in Val-
thermond. Mijn grootste 
hobby is tuinieren in mijn 
(moes)tuin en lekker bui-
ten bezig zijn om het huis.  
Ik zie jullie graag volgende 
week!  

 
Project duurzaam afval 
In de week van  21 tot 25 januari gaan de kin-
deren werken aan een project over “duurzaam 
afval”. De kinderen leren hierbij op een stimu-
lerende en creatieve manier bij te dragen aan 
een schoner milieu.  
 
Op maandagmiddag krijgen alle groepen een 
educatieve en creatieve workshop. Hierdoor 
worden kinderen uitgedaagd om op een ande-
re (meer verantwoordelijke) manier te leren 
denken over en kijken naar het groeiende af-
valprobleem. Minder (zwerf)afval is beter voor 
het milieu, voor de dieren en voor ons.  
 
Middels deelname aan dit stimulerende, crea-
tieve project trachten we op een leuke manier 
bij te dragen aan een structurele gedragsveran-
dering met een betere wereld en een schoner 
milieu tot gevolg!  


