
NIEUWSBRIEF 

 
 
1 mei   
Start meivakantie  
t/m 16 mei 
 
4 mei   
Dodenherdenking 
 
5 mei   
Bevrijdingsdag  
 
9 mei   
Moederdag 

 
 
 
 
 
 
 
 

13 mei   
Hemelvaartsdag 
 
17 mei 
Start thema:  
Delftlandse spelen 
 
24 mei   
2e Pinksterdag   
kinderen vrij 
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AGENDA               

Juf Chantal 

Juf Chantal (leerkracht groep 3-4 en intern bege-
leidster) is zwanger en verwacht in augustus 
haar tweede kindje. Vanwege Covid-19 zijn er 
aanvullende maatregelen bij zwangere werkne-
mers (bron RIVM). Voor leerkrachten die 28 
weken of meer zwanger zijn, is het advies om in 
het derde trimester 1,5 meter afstand tot alle 
anderen (kinderen en volwassenen) te houden. 
Vanwege deze regeling zal Chantal na de meiva-
kantie niet meer voor de klas staan en gaat ze op 
school andere taken verrichten. Haar IB-
werkzaamheden zal ze blijven uitvoeren. 

Gelukkig hebben we een invalkracht gevonden 
en zij zal na de meivakantie starten. Hieronder 
stelt ze zich aan u voor: 

Hallo, ik ben Marjon Dekker, ben 41 jaar en 
woon met mijn man en onze 3 kinderen in Em-
men. In mijn vrije tijd wandel ik graag. Winkelen  

en uitstapjes maken met het gezin vind ik ook 
erg leuk, dus ik hoop dat ik dat ook gauw weer 
kan doen :-) . Ik ben al 18 jaar als leerkracht aan 
het werk voor de gemeente Borger-Odoorn. De 
wens om dichter bij huis te werken is de laatste 
jaren gaan groeien, vandaar dat ik de stap heb 
genomen om als invaller te gaan werken (naast 
mijn huidige baan) om te proberen zo iets dich-
ter bij huis aan het werk te kunnen. Sinds ik aan 
het invallen ben, ben ik nu 2 keer op OBS De 
Delftlanden geweest. 
Deze twee dagen heb ik 
als heel prettig ervaren. 
Ik kwam binnen op een 
leuke, gezellige school 
waar een goede sfeer 
heerst. Ik verheug me 
dan ook op deze nieuwe 
uitdaging in groep 3,4.  

The Daily Mile 

De kinderen van OBS Delftlan-
den lopen minimaal 2x per week 
The Daily Mile. 

Het doel van The Daily Mile is 
heel simpel: blije en fittere kin-
deren door ongeveer 15 minuten te gaan (hard)
lopen op school. 

The Daily Mile is een korte pauze om de benen te 
strekken en het brein wakker te schudden. De 
impact kan enorm zijn – niet alleen de conditie 
van de kinderen, maar ook hun concentratieni-
veau, stemming, gedrag en algehele welzijn kan 
vooruit gaan. 

NIEUWTJES UIT DE SCHOOL 

Luizencontrole  

Na iedere vakantie wordt er op onze school een luizencon-
trole gehouden. Vanwege de coronamaatregelen kan de 
controle niet doorgaan. We willen u daarom verzoeken om 
zelf uw kind op luizen te controleren. Mocht u luizen en/of 
neten constateren, wilt u dit dan melden bij de leerkracht 
van uw kind?                


