
NIEUWSBRIEF 

 

 

28 september 
Leerlingenraad vergade-
ring 
 

29 september 
MR vergadering  
 

30 september 
Start Kinderboekenweek 

 
 
 
 
 

01 oktober 
Studiemiddag  
leerkrachten  
leerlingen om  
12.00 uur vrij 
 

04 oktober 
Dierendag  
 

05 oktober 
Dag van de leer-
kracht  
 

08 oktober 
Afsluiting thema: De bodem ver-
telt een verhaal  
 

12 oktober 
Herfstvakantie 
-Juf Froukje jarig  
 

19 oktober 
Start thema: Lichtjes, slingers en 
verhalen  
 

22 oktober 
Luizencontrole  
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AGENDA               NIEUWTJES UIT DE SCHOOL 

Studiemiddag team OBS  
Donderdag 1 oktober zijn alle kin-
deren om 12 uur vrij vanwege een 
studiemiddag.  
Tijdens deze studiemiddag krijgt 
het team van OBS Delftlanden de 
verdiepingstraining van het digi-
taal onderwijsplatform Snappet.  
In het tweede deel van deze stu-
diemiddag gaat het team samen 
in gesprek over de kwaliteit van 
ons onderwijs en hoe we (nog) 
beter kunnen aansluiten op de 
onderwijsbehoeften van onze 
leerlingen. 

Kinderboekenweek “En toen?” 

De Kinderboekenweek 2020 met als thema “En 

toen?” is dit jaar van 30 september tot en met 11 

oktober. De tien toffe dagen staan volledig in het 

teken van geschiedenis. 

Tijdens de Kinderboekenweek gaan we terug in de 

tijd. Boeken brengen geschiedenis tot leven, waar-

door de wereld van vroeger tastbaar wordt. We 

gaan spannende verhalen lezen over vroeger, ons 

verplaatsen in de tijd van de prehistorie of praten 

over de Oudheid. Ook gaan we dansen op het lied 

van Kinderen voor Kinderen, dat speciaal gemaakt 

is voor de Kinderboekenweek. Deze nieuwe clip 

werd opgenomen in het Rijksmuseum in Amster-

dam en is te bewonderen op:  
https:/www.youtube.comwatchv=e1X1D48H8uM&t=1s 

De aftrap van de Kinderboekenweek is op 

woensdag 30 september.                                 

Op deze dag mogen alle kinderen                

als opa of oma verkleed naar school.  

We gaan de kinderenboekenweek openen 

door te dansen op het lied van Kinderen voor 

Kinderen. Bij goed weer doen we dit, met de 

hele school, buiten op het plein.                

Helaas kunnen ouders hier niet bij aanwezig 

zijn vanwege de coronamaatregelen, maar 

we maken uiteraard foto’s en/of filmpjes die 

we verspreiden via SchouderCom.  

Van onze ouderraad hebben we een aantal 

boeken gekregen die passen bij het thema 

van de Kinderboekenweek. Daar zijn we erg 

blij mee :-)  Ouderraad, Bedankt!   

 

CITO LOVS E-toetsen  
De afgelopen periode hebben we vanaf groep 
3 diverse CITO toetsen afgenomen.              
Normaliter zouden de toetsen in juni zijn afge-
nomen, maar vanwege corona is dit verplaatst 
naar het begin van dit schooljaar.   Voor de 
zomervakantie bent u hierover geïnformeerd.  

We toetsen om de ontwikkeling van de leer-
lingen te volgen en daarmee het onderwijs zo 
optimaal mogelijk te kunnen afstemmen op de 
leerling. Tevens krijgen we zicht op de ontwik-
keling van het afgelopen half jaar en kunnen 
we ons onderwijsaanbod hierop afstemmen.  

Tijdens de herfstsignaleringsgesprekken in 
november informeren wij u over deze resulta-
ten.   

Afsluiting thema 
Op donderdag 8 oktober is de afsluiting van ons thema:          
De bodem vertelt een verhaal. Voor de coronacrises kwamen 
(groot)ouders, broers/zussen en andere belangstellenden tij-
dens de thema-afsluiting het werk van de kinderen bewonde-
ren. Helaas kan dit vanwege de coronamaatregelen nu niet 
doorgaan. Uiteraard willen de kinderen graag laten zien wat ze 
tijdens het thema hebben gedaan en daarom gaan de leer-
krachten foto’s en/of video-opnames maken die we op Schou-
derCom met u gaan delen. Op deze wijze hopen we u toch een 
impressie te kunnen geven van al het werk dat is gedaan.  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=e1X1D48H8uM&t=1s

