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kinderen buiten verschillende oudhollandse spelletjes kunnen doen zoals:
blikgooien, spijkerpoepen, touwtrekken,
enz. Verder was er een gezonde
rood/wit/blauwe versnapering in de vorm
van snoeptomaatjes (rood) en blauwe
bessen (blauw) met slagroom(wit) plus een
glaasje oranje limonade! Zo hebben de
kinderen ondanks alle beperkingen toch
een leuke middag gehad.

Terugblik
We hebben als school wederom een
hectische tijd achter de rug. Door het
grote aantal personeelsleden dat ondanks
alle maatregelen toch besmet is geraakt
met het Covid-19 virus, moest de school
twee weken extra gesloten worden. Dat
bracht voor het nog aanwezige personeel
een heleboel geregel met zich mee, maar
het zal ook van u als ouders/verzorgers
een hoop geregel hebben gevraagd. We
zijn daarom heel erg blij dat bijna iedereen
weer hersteld op school aanwezig is en
dat De Delta afgelopen maandag weer
geopend kon worden. Langs deze weg
willen we u bedanken voor uw begrip, uw
medewerking en voor de beterschapswensen die we van sommige ouders
mochten ontvangen. Heel fijn dat u zo met
ons meeleeft.

Koningsspelen
Vandaag vonden op school de
Koningsspelen plaats. Natuurlijk in
aangepaste vorm, vanwege de coronaregels, maar dat mocht de pret niet
drukken. Met de eigen groep hebben de

Schoolreisje/kamp
Op de jaarkalender staan twee bijzondere
activiteiten: schoolreisje (21 mei) en kamp
groep 7/8 (14 t/m 16 juni). Op dit moment
is nog niet zeker of deze activiteiten
doorgang kunnen vinden vanwege de
corona-voorschriften. We moeten nog
even afwachten of de regels ten aanzien
van dit soort activiteiten enigszins
versoepeld gaan worden. De beslissing
over het wel of niet doorgaan hopen we
na de meivakantie te kunnen nemen.

Verkeerde rugzak!
In de week voor het paasweekend is Noah
uit groep 3 zijn rugzak kwijtgeraakt. Hij
heeft hem ’s ochtends mee naar school

genomen met daarin zijn 10-uurtje en zijn
lunch. Maar ’s middags bij het naar huis
gaan was zijn tas verdwenen. Noah is hier
natuurlijk heel verdrietig over, daarom aan
iedereen de vraag: heeft uw zoon of
dochter per ongeluk de verkeerde rugzak
mee naar huis genomen? Het gaat om
een rugzak met een afbeelding van
Spiderman. In de rugzak zat een
broodtrommel waar ook superhelden
opstaan. Mocht deze bij u thuis staan, dan
graag zo snel mogelijk weer mee naar
school geven. Noah zal hier heel blij mee
zijn.

ontwikkelen tot kikkervisjes en daarna tot
kikkers. Natuurlijk worden alle kikkertjes
voordat ze gaan springen weer netjes
teruggebracht naar hun eigen sloot, want
de kleuters leren tijdens deze natuurlessen
ook om zorgvuldig om te gaan met de
natuur en alles wat leeft.

Wijkteam Stedenwijk
Soms is het vinden van de juiste organisatie
in de buurt niet makkelijk. Daarom heeft
Wijkteam Stedenwijk & Literatuurwijk een
boekje gemaakt vol informatie.
Zo leest u waar uw kinderen terecht
kunnen als zij willen sporten of spelen in de
wijk. Dit kunnen zij bijvoorbeeld in
Stedenwijk doen op de Playground, waar
Talent In Opleiding en de jongerenwerkers
iedere week activiteiten organiseren. Maar
u kunt u ook lezen waar u ondersteuning
bij kunt krijgen vanuit het Wijkteam en
andere organisaties of waar bewoners
elkaar kunnen ontmoeten in de wijk.
Kortom: een boekje voor u, zodat u beter
de weg vindt in uw eigen wijk. U vindt het
boekje als bijlage 1 bij deze nieuwsbrief

Welkom!
Na het paasweekend is in groep 3 een
nieuwe leerling gestart. Haar naam is
Alisha. We wensen haar langs deze weg
heel veel succes en plezier toe op De
Delta.

Natuur bij de kleuters
Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft
kunnen lezen wordt bij de kleuters veel
geleerd over alles wat groeit en bloeit
binnen het thema ‘lente’. In de moestuin
komen al aardig wat plantjes op. Ook
hebben de kinderen samen met de
leerkrachten kikkerdril verzameld. Ze
kunnen komende tijd dus in de klas zien
hoe de kikkereitjes zich langzaam

Informatie van de
buurtsportcoach
Via de buurtsportcoach hebben wij
informatie ontvangen over een frisbee
cursus voor kinderen van 8 t/m 14 jaar. In
de flyer (bijlage 2) leest u hierover meer
informatie.

