
NIEUWSBRIEF Deltaweg 

Jaargang 10 

Uitgave 4: 16 november 2017 
 

 

 

 

 

 

 

UITGAVES SCHOOLJAAR 2017-2018 
Uitgave 5: Donderdag 14 december 2017 

Uitgave 6: Donderdag 11 januari 2018 

Uitgave 7: Donderdag 2 februari 2018 

Uitgave 8: Donderdag 8 maart 2018 

Uitgave 9: Donderdag 5 april 2018 

Uitgave 10: Donderdag 17 mei 2018 

Uitgave 11: Donderdag 14 juni 2018 

Uitgave 12: Vrijdag 6 juli 2018 

 

 

 

PLANNING 
Donderdag 16 november: 

 Nieuwsbrief 4. 

Maandag 20 november:   

 Uitreiking cijferlijst leerjaar 1 tot en met 4. 

Dinsdag 21 november: 

 Studiemiddag, lessen van 40 minuten. Sportklas leerjaar 1 en 2 vervalt. 

Donderdag 23 november: 

 19.00 uur: MR-vergadering. 

Maandag 27 november: 

 19.30-21.00 uur: Ontdekkingstocht met informatie voor ouders en leerlingen van groep 8. 

Dinsdag 28 en donderdag 30 november: 

 Ouderspreekuur (middag en avond). 

Woensdag 29 november: 

 19.30-21.00 uur: Ontdekkingstocht met informatie voor ouders en leerlingen van groep 8. 

Woensdag 6 december: 

 Leerlingen 1e uur vrij en huiswerkvrij. 

Vrijdag 8 december: 

 Einde project fitste klas voor leerjaar 2. 

Donderdag 14 december: 

Nieuwsbrief 5. 

Vrijdag 22 december: 

08.30 – 12.00 uur eindejaarsactiviteiten leerjaar 1 t/m 4. 

Ca 12.00 uur, start vakantie. 

Maandag 8 januari: 

Eerste lesdag van 2018. 

Donderdag 11 januari: 

Nieuwsbrief 6. 

 

 



 

LEERLINGENRAAD 
Hallo allemaal! 

Wij als leerlingenraad zijn dit schooljaar weer bezig met verschillende projecten. Dit 

proberen wij te communiceren naar jullie door een 

stukje in de nieuwsbrief te zetten en dit is de eerste! 

We hebben een geweldig onderbouwfeest ervaren en 

zijn super tevreden over het resultaat en wat waren 

jullie enthousiast!! 

Zoals jullie misschien al gehoord hebben is Jan van Brabant Got Talent niet 

meer mogelijk om georganiseerd te worden. Wij als leerlingenraad zijn nu 

bezig om daar een alternatief voor te bedenken.. Als jullie ook nog ideeën hebben zijn die natuurlijk altijd welkom! 

Dit kan gestuurd worden naar jvbleerlingenraad@gmail.com 

 

Groetjes de leerlingenraad. 

 

 

 

 

APRES-SKI ONDERBOUW FEEST EEN GROOT SUCCES!!! 
Donderdag 9 november heeft het onderbouwfeest plaatsgevonden in de 

aula. De leerlingenraad had alles keurig versierd en gezorgd voor een 

goede DJ. Om 19.30 uur stroomde alle leerlingen binnen en het feest 

ging meteen van start! Veel leerlingen hebben de hele avond gedanst 

op de beats van DJ Petertje. Er waren een aantal prijzen te verdelen 

voor de beste outfit. Deze prijzen zijn naar Lisa Seelen en Veerle Maas 

gegaan. 

Sophie Korff viel ook in de prijzen omdat ze had geraden wie de twee 

mystery guests waren! Zij hebben 45 minuten onherkenbaar rond 

gelopen op het feest en Sophie mocht komen vertellen wie dat het 

waren! 

Alle leerlingen bedankt voor de sfeer die jullie gemaakt hebben! Leerlingenraad bedankt voor de voorbereidingen en 

de uitvoering.  

 

Tot het volgende feest!!  

 

 

 

 

DERDE KLAS EXCURSIE ROTTERDAM 
Op 1 november zijn onze derdeklassers aardrijkskunde en geschiedenis op excursie geweest naar Rotterdam. Het weer 

zat niet helemaal mee, maar gelukkig hebben we het wel de hele dag droog kunnen houden. 

Met twee volle bussen vertrokken we richting Rotterdam, waar we mooi op tijd in het centrum aankwamen, bij de 

aanlegplaats van de SPIDO-boten. Een paar leerlingen moesten er nog van overtuigd worden dat we niet zouden zinken 

en dat de kans op zeeziekte op een rivier erg klein was. 

Tijdens de rondvaart was een groot stuk van de haven te zien en waren overal op de boot plukjes leerlingen bezig met 

het maken van hun verslag. Het personeel aan boord zat goedkeurend toe te kijken omdat er zo ijverig gewerkt werd. 

Wij weten allang dat we in Rotterdam een goede indruk van de Helmonders achterlaten. En dat geldt zelfs voor de 

Helmonders in ajax-trainingspak……….. 

Na de rondvaart werd er in groepjes een wandeling over de kop van zuid en de binnenstad gemaakt. Ook hierbij werden 

opdrachten uitgevoerd. Eindbestemming was het station Blaak. Hier werd iedereen “losgelaten” om de binnenstad van 

Rotterdam te verkennen.  

Redelijk op tijd was iedereen weer terug, zodat we op tijd konden vertrekken en dus redelijk op tijd weer bij school 

waren. Een leerzame en geslaagde dag. 
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AFSLUITING LEERJAAR 4 
Als leerling van klas 4 sta je voor veel moeilijke keuzes. Werk of school, welke opleiding, welke verkering, welk 

baantje, welke outfit enz. enz. Maar natuurlijk ook de keuze wat je wil gaan doen om jouw carrière op het JVB af te 

sluiten.  

Op het podium en in de hal heb je al de affiches kunnen lezen. Hier nog een keer zodat het ook voor ouders duidelijk 

is. Samengevat: 

Parijs: 

- Overnachting in een hostel. 

- Stedentrip. 

Keulen:  

- Overnachting in een hostel. 

- Stedentrip. 

- Phantasialand. 

Dagtripjes: 

- 2 losse dagen, dus thuis slapen. 

- 1 dag Walibi. 

- 1 dag grottentocht en Maastricht. 

Welke activiteit je ook kiest het zal plaats vinden op donderdag 19 en vrijdag 20 april.  

Inschrijving vindt plaats op maandag 27 november tijdens de 1e pauze. Via WIS Collect krijgen de ouders een mail 

om de aanbetaling van € 50,00 te kunnen voldoen.  

 

Tripcommisie, 

Mevrouw Bekker, de heer Hogervorst en de heer Stienen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KLAS 4 DIENSTVERLENING EN PRODUCTEN 
De afgelopen 3 à 4 weken zijn onze leerlingen van Dienstverlening en Producten (D&P) in de weer geweest om een 

bordspel te maken voor de kinderen van Kindcentrum LeLa in Brouwhuis. De leerlingen hebben een gesprek gehad 

met een medewerkster en in teams hebben ze toen vanaf nul een bordspel moeten ontwikkelen. Van het bedenken van 

de spelregels tot het tekenen van het bord zelf. Binnen het team werden alle kwaliteiten benut zo was de een op creatief 

vlak heel sterk en de ander beter in het verwoorden van de opzet.  

Deze week zijn de teams naar LeLa toe gegaan om het spel ook daadwerkelijk uit te voeren met de kinderen. Dit bracht 

veel hilariteit met zich mee, maar al met al zijn de spellen zeer goed ontvangen. Een toffe opdracht waar kwaliteiten, 

deadlines en samenwerking belangrijke factoren waren.  

Hieronder enkele foto’s van de middagen bij Kindcentrum LeLa.  

 

Vakgroep D&P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OUDERSPREEKUUR 
Op DINSDAG 28 EN DONDERDAG 30 NOVEMBER aanstaande vinden de oudergesprekken plaats, van 15.30 

uur tot 17.30 uur en van 18.30 uur tot 22.00 uur.  

Er zijn 2 mogelijkheden: 

1. U wordt uitgenodigd voor een gesprek. 

 Wordt u voor een gesprek uitgenodigd, dan ontvangt u daarvoor een aparte mail. Daarna dient u na 24 novem-

ber in te loggen op het ouderportaal om te zien op welke tijd u bent ingepland. 

2. U vraagt zelf een gesprek aan. 

  Indien u een gesprek aanvraagt, dient u zelf aan te geven wanneer en welke collega u wilt spreken. 

 

 Voor alle afspraken geldt dat wij veel waarde hechten aan de aanwezigheid van de leerling. 

  

U kunt op vrijdag 24 november vanaf 17.00 uur zien of u bent uitgenodigd voor een gesprek.  Daartoe dient u in te 

loggen op het OUDERPORTAAL via de link:  https://ouders.janvanbrabantcollege.nl/Login?path=%2F 

  

 Sluiting inschrijving:  22 NOVEMBER 2017 
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