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PLANNING 
Donderdag 31 oktober: 

 Nieuwsbrief 3. 

Maandag 4 november: 

 Uiterste datum inschrijving herkansingen leerjaar 2, 3 en 4. 

Woensdag 6 november: 

 Voortgangsvergadering leerjaar 2. 

Woensdag 6 en donderdag 7 november: 

 Les 8 en 9 herkansingen leerjaar 2, 3 en 4. 

 Uitnodiging ouderspreekuur wordt verzonden aan ouders van leerjaar 2, 3 en 4. 

Donderdag 7 november: 

 19.30 - 23.00 uur onderbouwfeest. 

Vrijdag 8 november: 

 Leerlingen leerjaar 1 vrij tot en met 09.30 uur. 

 Leerlingen leerjaar 2 vrij tot en met 09.45 uur. 

 Uitnodiging ouderspreekuur wordt verzonden aan ouders van leerjaar 1. 

Maandag 11 november: 

 Start project fitste klas in leerjaar 2. 

Maandag 11 november en dinsdag 12 november: 

 Voortgangsvergadering leerjaar 3 en 4. 

Woensdag 13 november: 

19.30 uur Meet en Greet voor ouders en leerlingen leerjaar 1 en 2 (themabijeenkomst, zie uitnodiging als bijlage). 

Maandag 18 november: 

 19.30 uur ouderraadsvergadering. 

ALGEMEEN 

http://www.terapelerharmonie.nl/agenda.htm


Donderdag 21 november: 

 19.00 uur MR-vergadering. 

Dinsdag 26 november:   

 Sportmiddag voor de sportklas. 

Woensdag 27 november en donderdag 28 november: 

 Ouderspreekuur middag en avond. 

Donderdag 28 november: 

 Nieuwsbrief 4. 

Vrijdag 6 december: 

 Einde project fitste klas. 

Dinsdag 10 december en woensdag 11 december: 

 Vanaf 19.30 uur informatieavonden voor ouders en leerlingen van groep 8. 

Dinsdag 17 december: 

 Voorlichting omtrent MBO aan leerjaar 2. 

Vrijdag 20 december: 

 Tot ca. 12.00 uur eindejaarsactiviteiten voor leerjaar 1 t/m 4 aansluitend start kerstvakantie. 

 

 

 

OPENING 

Op 24 oktober jongstleden werd tijdens een leuke en gezellige middag de officiële 

opening verricht van de vernieuwbouw. De oud-directeuren Sjef Jonkers en Toon van 

Moorsel braken samen met drie Deltawijsleerlingen door een papieren deur om in de 

nieuwbouw te stappen. Een stap in de wereld van Deltawijs. Onder het genot van een 

drankje en door Deltawijsleerlingen gemaakte hapjes konden de bezoekers de nieuwe 

ruimtes bezichtigen en bekijken wat de leerlingen tot nu toe gemaakt en gedaan hadden. 

Het was mooi om de complimenten van de aanwezigen te mogen horen. 

 

 

 

MEET EN GREET LEERJAAR 1 EN 2 

In de bijlage vindt u de uitnodiging voor de Meet en Greet van leerjaar 1 en 2 georganiseerd door de ouderraad. Dit 

jaar staat de Meet en Greet in het teken van social media en gameverslaving. Theater Helder zal diverse sketches 

spelen, waarbij een expert aanwezig is om samen met het theater, de leerlingen en hun ouders een interactieve avond 

te beleven. 

Een interessante, interactieve, en informatieve bijeenkomst waarbij we hopen dat veel ouders van leerlingen uit leerjaar 

1 en 2 met hun kinderen aanwezig zijn. Samen in overleg over het gebruik van de smartphone. Samen afspraken maken 

en samen discussiëren. 

We denken een prachtige kans en hopen dat velen aanwezig zullen zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ONDERBOUWFEEST  
 

 

De leerlingen mogen voor 23.00 uur het feest niet verlaten tenzij zij 

door een ouder worden opgehaald. 

Indien een leerling toch eerder naar huis wil zullen we even contact 

zoeken met het thuisfront. 

 

 

  

 
OLYMPIC MOVES - SCHOOLSPORTCOMPETITIE 

Grootste schoolsportcompetitie van Nederland 

Olympic Moves is in de afgelopen dertien jaar uitgegroeid tot de grootste 

schoolsportcompetitie van Nederland! Het is een jaarlijkse competitie tussen scholen uit 

het voortgezet onderwijs, waarbij jongeren elkaar eerst regionaal en daarna nationaal 

uitdagen om het nationaal kampioenschap voor scholen.  

Olympic Moves The School Final : vrijdag 5 juni 2020! 

Olympic Moves wordt ieder jaar afgesloten met The School Final in Arnhem. De ruim 

6000 finalisten gaan de uitdaging aan met elkaar om het kampioenschap voor school in 

16 verschillende sporten! Een dag samen vol sport en plezier. Motto van deze Olympische dag is plezier beleven door 

te sporten met elkaar: ”deelnemen is net zo belangrijk zal winnen!” 

Wil je komend jaar ook deelnemen aan deze schoolsportcompetitie?  

Op de deur van de spreekkamer tegenover de conciërge hangen lijsten, waar je je in kunt schrijven voor voetbal (veld-

zaal). Afhankelijk van het aantal deelnemers worden er selectiedagen gehouden.  

Natuurlijk zijn er ook andere sporten waar we aan deel kunnen nemen. Voor de volgende sporten kun je je persoonlijk 

opgeven bij je docent LO. Je mag hiervoor zelf een team/groep vormen.  

Atletiek Vijfkamp   Minitrampoline    Tennis 

Badminton    Softball     Ultimate Frisbee 

Floorball (unihockey)   Streetball     Veldlopen 

Handbal     Streetdance    Volleybal 

Korfbal  

  

Woensdag 6 november is de uiterlijke inschrijfdatum  

Sectie LO. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
ABSENTIE 
De administratie merkt dat de afwezigheid van leerlingen van leerjaar 1 vaak door ouders aan de mentoren wordt 

doorgegeven. Verzoek om dergelijke mailtjes, telefoontjes en briefjes naar de administratie te sturen, dan kan de 

administratie deze afwezigheid noteren in Som en is het geregistreerd. Op voorhand dank voor de medewerking 

 
 
 
ACTIVITEITENDAG DELTAWIJS 
Vrijdag 11 oktober stond een activiteitendag voor leerjaar 1 op het programma. Gedurende deze dag zijn de leerlingen 

in carrouselvorm op verschillende locaties geweest.  
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Een van deze locaties was het Tienerhuis in Helmond. Hier mochten de leerlingen gebruik maken van alle geboden 

faciliteiten, zoals: skaten op de skatebaan, tafelvoetballen, poolen, tafeltennis en pinball.  

Een volgende locatie was We Jump. Dit is een trampolinepark aan de scheepsboulevard in Helmond. Hier kregen de 

leerlingen allereerst uitleg over de veiligheid in het park, waarna ze speciale sokken kregen die zouden zorgen voor 

extra grip tijdens het springen. Tijdens de uitleg stonden de leerlingen al te popelen om het park in te gaan en even 

later bleek ook waarom. Er kwamen namelijk een aantal geweldige sprongen voorbij. Voor de leerlingen die wat 

minder ervaring hadden met springen óf juist extra uitdaging zochten, is er een schuimbak aanwezig. Hier kun je een 

aantal sprongen oefenen, waarbij je altijd zacht in de schuimbak zal landen.  

De laatste locatie was natuurlijk de school zelf, waar leerlingen onder begeleiding van een aantal docenten zijn gaan 

koken. De leerlingen hebben in groepjes allerlei kleine gerechten gemaakt. Nadat ieder groepje zijn of haar gerechten 

had bereid, mochten de leerlingen natuurlijk ook nog even genieten van de hapjes.  

Al met al een erg geslaagde dag! 

 

 

VRIJWILLIGERS 
We merken dat we soms behoefte hebben aan wat extra “handige” handjes binnen Deltawijs. Tijdens projecten en 

andere creatieve activiteiten zou het mooi zijn als we één of meerdere vrijwilligers in zouden kunnen zetten. We zijn 

daarom op zoek naar ouders, grootouders, ooms, buurmannen of bekenden die op oproep basis kunnen helpen 

binnen Deltawijs. Eventuele geïnteresseerden kunnen dit aangeven bij C. Kuijpers (c.kuijpers@janvanbrabant.nl / 

06-575569690. 

Kent u iemand die dit zou willen doen vraag hem/haar om met C. Kuijpers contact op te nemen. 

 
 

 

 

 

 

 
 
KLASSENDAG 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

We zijn met de leerlingen van leerjaar 2 een sportieve klassendag gaan 

houden in sportschool HUB in Mierlo. Het was een afwisselende dag 

met actieve en rustige 

momenten. Enkele 

jongens hebben van de 

gelegenheid gebruik 

gemaakt om hun ballenbakherinneringen nog eens op te halen. Tom 

heeft laten zien dat hij een geweldige golfswing in huis heeft. 

Tafelvoetbal, doeltrappen, bowlen en een hindernisparcours waren ook 

onderdeel van de dag. Het was een gezellige afsluiting van de eerste 

weken van het schooljaar en een goede aftrap voor de herfstvakantie.  
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DE FITSTE KLAS 
Jongeren met een gezonde leefstijl ontwikkelen zich beter, nemen langer zelfstandig deel aan de 

maatschappij en hebben minder ondersteuning en zorg nodig. Hun gezonde leefstijl draagt bij aan hun geluk 

en het verminderen van maatschappelijke druk (bron: GGD) 

Maandag 11 november gaan we starten met het project de fitste klas in klas 2.  Dit project is een 

samenwerking tussen biologie, leefstijl en lo, waarin het accent ligt op het bevorderen van een gezonde 

leefstijl onder leerlingen. 

Het project zal vier weken duren. Bij aanvang van het project zal er bij de les lo een zogenaamde o-meting 

gedaan worden. Er wordt dan getest hoe de algemene fitheid van de klas is op dat moment. Tijdens de weken 

die volgen zullen de drie vakken aandacht besteden aan het project. 

Lessen lo: 

 - Verbeteren algemene fitheid. 

 - Hartslag meten. 

Lessen biologie: 

 - Het hoofdstuk voeding. 

 - Opdracht gezonde voeding. 

Lessen leefstijl 

 - Tijdens de lessen leefstijl worden de verschillende onderdelen van een gezonde leefstijl besproken. 

Aan het eind van het project gaan we kijken welke klas het beste gepresteerd heeft tijdens het project. Dit is 

afhankelijk van de vooruitgang in de algemene fitheid en de betrokkenheid van leerlingen in de lessen 

biologie en leefstijl. De klas die de meeste punten behaald sleept de titel: “de fitste klas” binnen. Deze klas 

wint een sportief uitje! 

Succes! 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
SCHOOLWERKDAGEN (SWD) 
Op 9, 10 en 11 oktober zijn we met ruim 80 leerlingen uit leerjaar 3 op SWD geweest. Dit jaar zijn we voor de eerste 

keer naar Someren afgereisd om 3 dagen te verblijven bij ‘De Hoof’. Een schitterende accommodatie met alle 

mogelijkheden voor ons programma.  

De heenreis verliep erg regenachtig en gelukkig konden de leerlingen een tussenstop maken in Asten of in Lierop. 

Daar hebben de leerlingen gebowld of een curlingactiviteit gehad. Ontspannende activiteiten om even tot rust te komen 

van de fietstocht. Rond de klok van half twee zijn we verder gefietst richting 

Someren. Ook toen was het weer ons niet goed gezind en zijn we allemaal in de 

stromende regen rond de klok van twee uur aangekomen bij de accommodatie. 

Gelukkig konden we vrij snel de slaapkamers betrekken om vervolgens iedereen de 

boel te laten verkennen. ‘s Middags stond de spellenmiddag op het programma. 

Gelukkig klaarde het weer op en hebben de leerlingen zich van hun sportieve kant 

laten zien. De laatste activiteit van de dag was een pubquiz onder leiding van de heer 

Reichrath. Ook toen waren de leerlingen erg enthousiast en fanatiek om met hun klas 

de 1e prijs in de wacht te slepen. Traditioneel is de dag afgesloten met een kampvuur.  

Na alle inspanningen van de eerste dag hoopte we op een goede en rustige nachtrust. 

Maar zoals altijd viel dit behoorlijk tegen. Toch moesten we op donderdag vroeg uit 

de veren omdat er weer andere activiteiten op het programma stonden. In de ochtend 

was dit een fotospel waarna we in de middag een keuzeprogramma hebben 

aangeboden. Hierbij konden de leerlingen kiezen uit mountainbiken, 

handboogschieten/blaaspijpschieten, samenwerkingsvormen en petje op/petje af. Na 

al deze activiteiten en natuurlijk weinig nachtrust waren de leerlingen behoorlijk 
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vermoeid. Het avondprogramma verliep dan ook rustig waarbij de leerlingen konden kiezen uit het spelen van 

spelletjes, het kijken naar het Nederlands elftal of gezellig samenzijn met een muziekje.  

Op vrijdag hebben we na het ontbijt samen alles opgeruimd. Bij de ene slaapruimte was dit wat harder nodig dan bij 

de andere. Rond de klok van elf uur was iedereen klaar om weer richting Helmond te vertrekken. 

Wij zijn als begeleiding erg tevreden over hoe deze dagen zijn verlopen. Iedereen erg bedankt voor jullie inzet. De 

SWD 2019 waren zeer geslaagd. 

 

 
 
EXCURSIE ROTTERDAM 
Woensdag 30 oktober 2019 was de jaarlijkse excursie naar de stad Rotterdam voor alle leerlingen met aardrijkskunde 

en/of geschiedenis in het vakkenpakket. 

Na een vlot verlopen heenreis, kwamen we op tijd aan in Rotterdam voor de rondvaart door een deel van de 

Rotterdamse haven. Tijdens de rondvaart maakten de leerlingen opdrachten en foto’s voor een fotoverslag van de dag. 

Heerlijk warm binnen achter het raam, of lekker in de (frisse) wind met een zonnetje op het gezicht kregen de leerlingen 

informatie over het ontstaan en de groei van de grootste haven van Europa. 

Aansluitend aan de rondvaart zijn we in groepen een stadswandeling gaan maken langs de oudste havenbekkens naar 

station Blaak en de Markthallen. Leerlingen maakten hier meer kennis met de stad en bijzondere monumenten.  

Aangekomen bij de Markthallen begon voor veel leerlingen het favoriete onderdeel van de dag: de winkelexcursie. 

Even wat vrije tijd om de ‘Koopgoot’ van de stad beter te bekijken.  

Nadat iedereen weer terug in de bus was, konden we de reis terug naar Helmond gaan beginnen. Helaas ging dit minder 

soepel als de heenweg in verband met een hoop files. Toch kunnen we terugkijken op een mooie en leerzame dag! 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
AFSLUITING 
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 wilt gaan doen om jouw carrière op het JVB af te 

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

duidelijk is. Samengevat: 
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Parijs: 

- Overnachting in een hostel. 

- Stedentrip. 

Brussel:  

- Overnachting in een hostel. 

- Stedentrip. 

- Bobbejaanland. 

Dagtripjes: 

- 2 losse dagen, dus thuis slapen. 

- 1 dag Amsterdam. 

- 1 dag Bobbejaanland. 

Welke activiteit je ook kiest het zal plaats vinden op donderdag 16 en vrijdag 17 april.  

Inschrijving vindt plaats op vrijdag 8 november tijdens de 2e pauze. Deze keuze kan naderhand niet meer gewisseld 

worden. Wij gaan immers boeken en kosten maken met de gegeven aantallen.  

Betaling.  

Helaas kunnen we dit niet doen zonder jullie eigen bijdrage. De totale eigen bijdrage voor deze trip is 120 euro.  

De eerste betaling van 50 euro zal in week 47 (18 november) de deur uit gaan. De betaling bevestigt daarmee jouw 

definitieve keuze. 

 

De tweede betaling van 70 euro zal in week 5 (27 januari) gebeuren. Hierover krijgen jullie een mail via de 

administratie. Beide betalingen zullen digitale betalingen via WIS Collect zijn. Wanneer in jullie thuissituatie dit een 

onmisbaar bedrag is, neem dan contact op met stichting leergeld of met de heer Hogervorst. Dit mag geen reden zijn 

om niet mee te kunnen op deze fantastische trip.  

 

Tripcommisie 

J. Bekker, D. Hogervorst, F. Stienen.  

 

 

 

 

 


