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BELANGRIJKE DATA 

 

2 oktober    Start Kinderboekenweek/project 

3 oktober    Sport- en speldag (onder voorbehoud) 

18 oktober    Studiedag (alle leerlingen zijn vrij) 

21 t/m 25 oktober   Herfstvakantie 

28 oktober t/m 1 november  Cito-toetsen groepen 8 
29 oktober    Informatieavond groepen 7 en 8 i.v.m. adviezen 

 

 

Heb geduld, alles is moeilijk voordat het makkelijk wordt. 

Kinderboekenweek 

Van 2 t/m 13 oktober is het weer Kinderboekenweek. 

Dit jaar is het thema ‘Vervoersmiddelen – Reis mee’. Allemaal instappen! 

Reis mee met de fietstaxi, de huifkar, de hogesnelheidstrein of het 

ruimteschip.  

 

De Kinderboekenweek 2019 gaat over vervoersmiddelen. Onder het 

motto Reis mee! gaan we op reis in kinderboeken. Tijdens de 

Kinderboekenweek zal in de klassen extra aandacht worden besteed aan 

lezen en leesbevordering. 

Hulp gevraagd sportdag donderdag 3 oktober 

Helaas kan de sportdag niet doorgaan, tenzij meer hulpouder(s) zich aanmelden.  

Wij komen voor de sportdag van donderdag 3 oktober nog 17 begeleiders te kort. 6 voor de groepen 3/4 

en 11 voor 5 t/m 8. 

U kunt zich nog opgeven tot uiterlijk zondag 22 september a.s. Wanneer we niet genoeg begeleiding 

hebben op dat moment, lassen wij de sportdag helaas af. 

Opgeven kan tot zondag 22 september a.s. via: sportdag@dsv-delft.nl. 

Cito-toets 

Van 28 oktober t/m 1 november hebben de groepen 8 Cito-toetsen. Zorg ervoor dat uw kind uitgerust 

naar school komt. Let op dit is meteen na de herfstvakantie!  

 

Danslessen groepen 1/2 

De groepen 1/2 hebben dit jaar weer danslessen deze worden 

georganiseerd door DOK en zullen plaatsvinden op school. In de 

danslessen staat plezier voorop, als een leerling zich op zijn/haar 

gemak voelt, zal hij/zij sneller iets leren en groeien.  
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Nieuwe TSO-medewerkers  

 

Agnita 

Hallo allemaal, 

 

Mijn naam is Agnita Nouwen en sinds februari werkzaam bij Double Sports. Sinds mei ben ik coördinator 

van de TSO op 't Uilenest. Ik heb het enorm naar mijn zin op deze school. 

 

Mijn visie is dat kinderen in hun pauze moeten kunnen bewegen! Een goede balans tussen eigen tijd en 

de sporten die we aanbieden is daarin heel belangrijk! 

 

Mijn doel is dat alle kinderen met plezier de pauze in gaan en lekker kunnen bewegen! 

 

Yorrick 

Hoi mijn naam is Yorrick ik ben werkzaam bij Double Sports. Samen met Ties en Agnita verzorgen wij de 

Tussenschoolse Opvang op het Uilenest. Ik ben altijd in voor een grapje en beleef veel plezier tijdens 

sport & spelletjes, kijk dus ook niet raar op als je mij mee ziet spelen met de kinderen! Verder doe ik 

aan boksen en ben ik ski- en snowboardleraar. Tot op het schoolplein. 

 

Ties 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

 

Mijn naam is Ties van Berkel en ben 23 jaar oud. Ik zal dit jaar de TSO gaan begeleiden vanuit Double 

Sports. Mijn doel voor dit jaar is om tijdens de TSO sportlessen te gaan geven. Ik ben iemand die graag 

zelf sport en dit ook graag de kinderen wil aanbieden. Zelf zit ik op voetbal en ski ik graag. Wil je meer 

weten over mij dan kunt u mij altijd aanspreken.  

 

Met sportieve groet, 

Ties van Berkel 
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