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Eerste schoolweek  

De eerste week zit er alweer op. Wat hebben we het goed gedaan met elkaar! Super trots zijn we op onze 
kinderen.  Sommige kinderen waren nieuw in de een unit, maar na twee dagen was het alsof ze er al jaren zaten. 
Natuurlijk hebben sommige kinderen wat lan ger de tijd nodig. Het zijn ook heel wat indrukken die er worden 
opgedaan, nieuwe juffen, nieuwe meester, andere regels, wat wordt er van het kind verwacht, de 
speelafspraakjes worden weer opgepakt, enz. . Dit vergt heel wat energie en dat mag. Het weekend  is de tijd om 
weer even op te laden en lekker uit te rusten. We gebruiken deze weken om weer te wennen aan elkaar en de 
nieuwe groep, mocht er iets zijn waar uw kind mee zit of waar u vragen over heeft, belt u gerust naar school of 
mail de leerkracht met uw vraag.  

VERKEERSSITUATIE ! uitstappen voor de school.  

Momenteel is het erg druk aan de voorzijde van de school, ivm de afsluiting van de Haringvlietstraat. Laten we er 
met elkaar zorg voor dragen dit van onze kant zo goed mogelijk aan te pakken!  

Helaas zien we heel wat ouders hun kind voor de school ‘even snel uitstappen uit de auto’.  Dit is niet 
toegestaan, in de Scheldestraat is een stopverbod! En zorgt daarbij ook voor ophoping van het verkeer. Verder 
op in de straat zijn er voldoende parkeermogelij kheden, laten we met elkaar het goede voorbeeld geven!  

Binnenkomst  

Wanneer de kinderen, van midden- en bovenbouwunit, op school komen, mogen zij gelijk naar binnen komen 
vanaf 08.20 uur. Wij zetten de deur open, zodat de kinderen alvast handen kunnen gaan wassen en evt. kunnen 
beginnen met een startactiviteit.  

Op de fiets naar school en gym.  

Wat worden de kinderen groot! Zeker na zo’n zomervakantie lijkt iedereen weer 10 cm gegroeid! Is dit het 
schooljaar dat u ze weer een stukje gaat loslaten, het jaar dat  ze zelf op de fiets naar school mogen gaan? Of is 
uw kind daar nog niet aan toe en gaat u dit schooljaar juist extra aandacht besteden aan het leren fietsen?  

Om goed te leren fietsen moet  er vooral veel geoefend worden, liefst elke dag weer. Zo krijgen kinderen  controle 
over hun fiets en leren ze beetje bij beetje hoe het werkt in het verkeer.Uiteraard is de hulp van ouders hierbij 
onmisbaar. De route van huis naar school is een prima oefening. U weet vast al uit ervaring dat kinderen impulsief 
en speels zijn. Dit is in het verkeer niet anders. 

Ook als ze wat ouder zijn, kunnen ze nog niet alle verkeerssituaties overzien en zijn ze met hun hoofd vaak bij hele 
andere dingen dan bij gevaarlijke kruispunten bijvoorbeeld.  
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Behalve heel veel oefenen met fietsen en goede theoretische onderbouwing van de regels  in het verkeer is  het 
belangrijk dat u, als  medeweggebruiker, rekening houdt met onze jonge, kwetsbare, verkeersdeelnemers . 

In dat kader volgen hier een aantal tips  voor u, ouders  en medeweggebruikers , om de veiligheid van onze kinderen 
te  vergroten 

•         Op pad met een veilige fiets  verkleint de kans  op ongevallen. Kijk de fiets  regelmatig na. 

•         Laat uw kind een fietshelm dragen. Deze kan letsel voorkomen of beperken bij fietsongevallen. 

•         Zorg ervoor dat u op tijd vertrekt naar de plaats  van bes temming. Haas t in het verkeer is  een bron van 
gevaar. 

•         Houd u aan de verkeers regels , geef het goede voorbeeld. 

•         Laat u niet afleiden, wees  alert. 

•         Houd rekening met de speelsheid en impuls iviteit van kinderen. 

•         Kies  als  automobilis t, a ls  het even kan, niet voor de drukke wegen langs  scholen als  u er niet persé hoeft 
te  zijn en ga met een ruime bocht om fietsers  heen. 

 

Toestemmingsformulieren beeldmateriaal  

Afgelopen woensdag of donderdag heeft uw kind een formulier meegekregen betreft het plaatsen van 
beeldmateriaal op bijvoorbeeld website/facebook. Wij ontvangen de formulieren graag maandag uiterlijk terug!  

 

 

 

 

Maandag 21 september  Studiedag  

Woensdag 30 september Start kinderboekenweek  

  

 
 
 
 
 
 
 


