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Belangrijke wijziging op de jaarkalender  
 
Op de kalender stond vermeld dat op 13 januari 2022 de kinderen vrij zijn vanwege een studiedag. 
Deze studiedag was bedoeld voor alle medewerkers van Delta-onderwijs, waartoe ook onze school 
behoort. Vanwege de aangescherpte maatregelen rondom corona kan deze dag niet doorgaan. 
Daarom is besloten donderdag 13 januari een gewone lesdag te laten zijn. Alle kinderen van 
voorschool en basisschool komen die dag dus gewoon naar school.  
 
De Deltadag voor medewerkers is verzet naar maandag 30 mei 2022. Op die dag zijn alle kinderen vrij 
en gaat de voorschool niet door. 
 
 

Studiemiddag 1 december, kinderen vanaf 12.15 uur vrij 
 

Dit betreft geen wijziging op de jaarkalender, maar wij helpen u nog even herinneren: 
 

Op woensdag 1 december zijn alle kinderen vanaf 12.15 uur vrij,  
vanwege een studiemiddag van het team. 

 

Sinterklaasplannen weer aangepast 

Wij hebben onze plannen weer aangepast. U snapt wel waarom… 
Een feestelijke intocht op straat was al geschrapt. De ontvangst 
met alle klassen buiten, zonder ouders, is nu ook van de baan. 
Helaas! Maar dat betekent niet dat we binnen geen feest gaan 
vieren. Het wordt, net als vorige jaar, een intiem feest in de groep 
en we weten nu uit ervaring dat dit ook heel gezellig kan zijn. Sint 

komt op bezoek in groep 1 tot en met 5 en in 6 tot en met 8 komt één van de pieten in ieder geval wat 
lekkers brengen. De voorschoolgroepen krijgen ook bezoek van pieten.  
 
Ons traditionele sinterklaastoneel dat de leerkrachten altijd in de aula speelden voor alle leerlingen op 
de twee ochtenden voorafgaand aan het sinterklaasfeest, hebben we nu voor een lege zaal gespeeld 
en opgenomen. De kinderen krijgen dus volgende week een verrassend filmpje in twee delen te zien.  
 
Verder maken we er met liedjes, lekkers, cadeautjes, surprises en gedichten een mooi feest van!   
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Besmettingen en adviezen 
 
Ook deze week moesten wij helaas weer klassen naar huis sturen en onderhield Carla een intensief 
contact met leerkrachten van besmette leerlingen, het coronacrisisteam van Delta-onderwijs en met 
de GGD. Het is bijna niet bij te benen…  
 
In verband met de drukte bij de GGD en het oplopen van de reactietijden verzoekt de GGD, om de 
scholen toch zo snel mogelijk te woord te kunnen staan, de antwoorden op de volgende vragen paraat 
te hebben voor elke leerling/medewerker die een positief testresultaat heeft.  
 
1. Wat is de eerste ziektedag van de leerling/medewerker?  
2. Welke dagen is de leerling/medewerker nog op school geweest?  
3. Welke klachten heeft de leerling/medewerker?  
4. Welke test heeft de leerling/medewerker afgenomen? (zelftest of GGD-test)  
5. Indien een zelftest, gaat de leerling/medewerker ter bevestiging een test doen bij de GGD?  
6. Indien het om een GGD-test vraag dan toestemming om de achternaam, geboortedatum, postcode 

en huisnummer van de leerling/medewerker met de GGD te delen.  
 
Voor u is het ook handig om te weten wat wij allemaal moeten doorgeven bij een melding van een 
positieve testuitslag. Hier wordt het advies van de GGD voor een klas op gebaseerd.  
 
In het belang van de kinderen en het onderwijs, proberen wij er op school en 
bij thuisonderwijs en quarantaine de moed in te houden. Wij hopen dat u dat 
thuis ook doet. Het is weer flink improviseren voor ons allemaal, maar met 
begrip en waardering voor elkaar slaan we er ons ook nu doorheen. 
 
 
Tot slot een lichtpuntje: hoe lastig het ook is om iedere dag alle plekken te bemannen, een klas naar 
huis sturen omdat er geen leerkracht is, is tot nu toe niet nodig geweest. Af en toe hebben we nog het 

geluk een invaller van buiten de school te bemachtigen, maar verder redden 
we het intern. Dat zou nooit kunnen zonder de bereidheid van parttimers om 
op hun vrije dagen te werken, ook in groepen die “buiten hun comfortzone” 
liggen. Zo stond een juf van groep 8 in groep 3, een kleuterjuf in groep 4 en 
ook onze intern begeleiders stonden voor de klas. Wij zijn heel blij met deze 
flexibiliteit!   

 
 

Oh, kom er eens kijken…  
 
Ieder jaar gebeurt het een keer! Dit keer was het in de nacht van dinsdag op woensdag. In alle klassen 

hebben rommelpieten in onze school gespeeld en 
niks opgeruimd. Dat moesten de kinderen doen  
woensdagmorgen. Gelukkig hebben de pieten ook 
een klassencadeau achtergelaten en voor alle 
kinderen een mandarijn.  
 
Vitamine C in de schoen, goed bedacht, 
Sinterklaas! Dank voor alle klassencadeaus en 
mandarijnen en ook dank aan een gulle LIDL die de 
mandarijnen aan Sint schonk.  
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Allereerst zal ik mij even voorstellen: mijn naam is Natalie van Ferneij en ik ben werkzaam als sociaal 
werker bij Surplus Welzijn in de gemeente Oosterhout. Zowel als moeder van twee kinderen en in mijn 
werk, heb ik ervaren hoe ontzettend belangrijk het voor een gezin is een betrokken netwerk te hebben. 
Ze zeggen niet voor niets: ‘It takes a village to raise a child’.  
 

Daarom ben ik trots te melden dat Surplus Welzijn, 
in samenwerking met Steunouder Nederland, is 
gestart met het project Steunouder in de gemeente 
Oosterhout. 

 
Wat is Steunouder? 
Een steunouder is een vrijwilliger (vaak een gezin) met een extra ruimte in huis en hart, die een of twee 
dagdelen per week één of meerdere kinderen opvangt van een overbelast gezin (vraagouder). Wij 
richten ons op kwetsbare gezinnen met kinderen in de leeftijd van 0-13 jaar, die geen of onvoldoende 
eigen netwerk hebben om op terug te vallen. Doel is op een laagdrempelige manier de veerkracht van 
gezinnen te versterken en hiermee (zwaardere) formele zorg voor ouders en kinderen te voorkomen.  
 
Door de inzet van steunouders hebben vraagouders even tijd voor zichzelf en krijgt het kind extra 
aandacht en de mogelijkheid om ervaringen op te doen binnen een ander gezin. Het mes snijdt dus 
aan twee kanten.  
 
Hoe borgen we de kwaliteit? 
Vrijwillige steunouders ontvangen een (digitale) training vanuit Steunouder Nederland en moeten een 
verklaring omtrent gedrag (VOG) overleggen. De met zorg gemaakte matches krijgen begeleiding 
vanuit de steunoudercoördinator en de eventueel betrokken hulpverlening. Daarnaast wordt de match 
met regelmaat geëvalueerd.  
 
Sharing is caring 
Wij zijn overtuigd van de kracht en meerwaarde van het project Steunouder en hopen dat Steunouder 
een begrip gaat worden in Oosterhout. Ken je of ben je iemand met ruimte in huis en hart? Dan komen 
we graag met je in contact. Ook als je een gezin kent dat een steuntje in de rug kan gebruiken, dan 
horen we dat graag.  
 
Meer informatie?  
Kijk op de website www.steunouder.nl. Hierop staan ook verhalen en filmpjes, bijvoorbeeld het 
verhaal van Stan https://steunouder.nl/nieuws/jeugdjournaal  
 
Contact 
Wilt u meer weten? Of wilt u zich aanmelden? Dat kan via oosterhout@steunouder.nl of  
06-22229282 
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