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Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Vandaag is de herfstvakantie begonnen. We hebben een goede start gemaakt dit jaar. 

De kinderen hebben hard gewerkt de afgelopen weken en zijn gelukkig al weer helemaal 

gewend op school. 

 

Nu een weekje herfstvakantie. Geniet ervan! 

 

Team De Marel  

  

Tijd voor de fietsverlichtingscheck! 

 

Herfst en winter staan gelijk aan donkere dagen, met vaak regenachtig weer. 

 

Kinderen hebben vaak niet in de gaten dat ze zonder 

verlichting en reflectie pas op het allerlaatste moment 

zichtbaar zijn voor andere weggebruikers. U kunt als 

ouder helpen door ervoor te zorgen dat uw kind op pad 

gaat met een fiets met goed werkende verlichting en 

reflectie. Daarnaast kunt u reflecterend materiaal 

aanbrengen op tassen en kleding. ➢ Geef zelf het goede voorbeeld, uw kind doet u 

na! Zorg dus dat ook uw eigen fiets aal in orde is. Klik op de link voor meer informatie: 

Hier moet u op letten. 
 

 

 

 
 
 
 
 

https://www.zeelandschoolopseef.nl/ouders/ouder-tipkalender/ouder-tipkalender-november#tip
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Afscheid meester Leonard, juf Jeanet en juf Ilana en start juf Charlene 

Afgelopen week hebben we afscheid genomen van meester Leonard. Sinds 1986 heeft 

hij gewerkt bij ons op school en in het Kindcentrum. Alle kinderen hebben gisteren 

voor hem opgetreden. Dat was voor de kinderen een geweldige ervaring en voor 

meester Leonard een kers op de taart. Nu mag hij gaan genieten van een welverdiend 

pensioen. Vanaf deze plaats wensen we hem veel geluk toe. 

 

Dat wensen we ook juf Ilana, die weer terug gaat naar de plaats waar ze opgroeide, 

Den Haag. Daar zal ze weer opnieuw aan de slag gaan als onderwijsassistente. Ook 

haar wensen we veel werkplezier en geluk toe.  

 

In Delta A hebben we ook nog afscheid genomen van juf Jeanet. Zij werkte als 

zorgassitent en ondersteunde de leerkrachten en de onderwijsassistent.  

 

Op het moment dat er mensen vertrekken, betekent dat ook dat er weer nieuwe 

mensen starten. In groep O1/2a is juf Charlene gestart. En al werkt ze nog maar een 

paar weken bij ons, het voelt al helemaal vertrouwd. We wensen haar veel succes toe 

in haar nieuwe baan.  

 

 

 

 

Kinderboekenweek… 

 

De kinderboekenweek zit er weer op en wat 

hebben de kinderen mooie tekeningen gemaakt in 

het thema gi-ga-groen. Alle winnaars kunnen 

bewonderen op onze wall of fame. Deze is nog niet 

helemaal af, maar mocht u eens binnen stappen bekijk ze dan eens goed.  

 

 

 

Daarnaast is er in sommige groepen ook 

geschreven en zijn er verschillende 

voorleeswedstrijden gehouden. En uiteraard 

is er heel veel (voor) gelezen. We kijken 

terug op een mooie Kinderboekenweek. 

 
Dit waren de griffels die de kinderen konden winnen!! 

(gemaakt door meester Frank) 
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Nieuwe website Tweern… 

Afgelopen week is de nieuwe website van de Tweern online gegaan. 

U vindt hier alle informatie over onze school, maar ook over de 

ontwikkeling van het Groene plein. U kunt hem vinden op: 

www.detweern.nl  

 

De website van de Deltaschool zal binnenkort ook vernieuwd 

worden. Zodra dat het geval is, zullen we u daar ook over 

informeren.  

 

 

Agenda 

• Vrijdag 21 t/m zondag 30 oktober: herfstvakantie 

• Maandag 7 november: start uitzendingen van het Sinterklaasjournaal 

• Dinsdag 15 november: informatieavond voorgezet onderwijs  

• Vrijdag 18 november: studiedag, alle leerlingen vrij 

• Vrijdag 2 december: Sinterklaasviering op school 

 
 

 

 

http://www.detweern.nl/

