
Nieuwsbrief   

GELUKKIG NIEUWJAAR 

 

Na een spetterende kerstmusical en een welverdiende vakantie zijn 

we het nieuwe jaar weer fris en fruitig begonnen. 

 

Het team wenst iedereen een goed en gezond 2023 toe! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TYPDIPLOMA 

Voor de Kerstvakantie hebben Jesse, Timo, Roos, 

Pim, Ties, Robin, Marly, Guusje en Nynke na weken 

van hard werken hun typdiploma behaald. We zijn 

heel erg trots op deze kanjers! 

Goed gedaan allemaal! 

 

 

 

 

SPONSORACTIE DE WERF 

Onze school had bij Stichting Veilingcommissie van 

kringloopwinkel “De Werf” een aanvraag ingediend om een 

nieuw speeltoestel voor het schoolplein te sponsoren. Op de 

Nieuwjaarsbijeenkomst kreeg onze school een cheque met een 

mooi bedrag van €1750,- uitgereikt om dit te realiseren.  

 

We zijn hier erg blij mee en willen via deze weg de stichting dan 

ook hartelijk danken. 

 

 

 

 

Agenda 

 

17 januari 

Streetwise ANWB 

 

 

25 januari 

Studiedag  

(leerlingen vrij) 

 

 

26 januari 

Judoles i.pv. 25 januari 

i.v.m. studiedag 

 



 

STREETWISE ANWB 

 

Dinsdag 17 januari komt de ANWB op onze school 

om het programma Streetwise aan te bieden. 

Voor elke groep is er een apart programma met 

als doel om kinderen goed voor te bereiden op 

deelname in het verkeer. 

Groep 1 en 2: Toet toet 

In deze module staat het herkennen van (gevaarlijke) verkeersgeluiden en het oefenen met 

oversteken centraal. Daarnaast leren kinderen waarom het zo belangrijk is om een kinderzitje 

en de autogordel te gebruiken. 

 

Groep 3 en 4: Blik en klik 

Wat kan je zelf doen om je veiligheid in het verkeer te vergroten? Kinderen leren onder 

andere veilig oversteken over een zebrapad en tussen twee auto’s. Ook leren ze begrijpen 

waarom je in de auto een gordel en autostoeltje moet gebruiken. Bij sommige verkeerslessen 

vertellen de instructeurs over het belang van een fietshelm en kunnen de leerlingen dit tijdens 

de les ervaren. 

 

Groep 5 en 6: Hallo auto 

De module Hallo auto leert kinderen over de remweg van een auto en de invloed van 

reactietijd op die remweg. Ze nemen plaats op de bijrijdersstoel van een ANWB lesauto en 

mogen zelf remmen! Ook het dragen van een veiligheidsgordel en wie een autostoeltje of 

zitverhoger moet gebruiken komen in deze les aan bod. 

 

Groep 7 en 8: Trapvaardig 

De module Trapvaardig traint kinderen uit groep 7 en 8 praktische fietsvaardigheid. Ze 

fietsen over een uitdagend parcours en trainen moeilijke manoeuvres. Hierin komt van alles 

aan bod: slalommen, over schuine stukjes fietsen, over je schouder kijken en je hand uitsteken 

en toch rechtdoor fietsen. Ook fietsen ze met een zware rugtas op om zich voor te 

bereiden op het zelfstandig fietsen naar de middelbare school. 

De kinderen van groep 7/8 hebben voor dit programma een fiets nodig. 

 

OVERBLIJFROOSTER 

In het onderstaande overzicht het overblijfrooster voor de komende twee weken.  

 

Overblijfouders komen om 12.40 uur in school. Om 12.30 uur eten de kinderen onder toezicht 

van de leerkrachten. Daarna gaan de kinderen met de overblijfouder van 12.45 tot 13.15 

uur naar buiten.  

 

Bij verhindering zou het erg fijn zijn als er onderling met elkaar geruild kan worden. 

 

 

 

 

 

 

https://www.anwb.nl/lidmaatschap/maatschappelijk/gratis-fietshelmen

