10. Nieuws

Agenda
Maandag 15 november

Dinsdag 16 november
Woensdag 17 november
Dinsdag 23 november
Woensdag 24 november

12 november 2021

Gratis schoolmelk of karnemelk, lege beker mee
School wordt in Sinterklaassfeer gebracht
Lootjes trekken in groep 5 t/m 8
Gratis schoolmelk of karnemelk, lege beker mee
Start gratis schoolfruit op woensdag, donderdag en vrijdag
Pietengym in De Skâns voor de groepen 1 en 2
Eerste les schooljudo voor de groepen 1 t/m 4

Corona maatregelen
Vanavond is er weer een persconferentie waarbij er strengere maatregelen worden gemeld.
Het lijkt erop dat de basisscholen gewoon open blijven. We weten op dit moment niet of er
voor ons ook verscherpende maatregelen gaan gelden. U hoort ervan zodra er wijzigingen
zijn ten opzichte van hoe het nu gaat.
Wel merken alle scholen dat vervanging van zieke leerkrachten nog steeds heel erg moeilijk
te regelen is. Op onze school heeft groep 5A dit helaas moeten ondervinden. Deze kinderen
zijn vandaag niet op school. We moeten u dus blijven melden dat het kan gebeuren dat u via
social schools bericht krijgt dat er een dag geen onderwijs gegeven kan worden… Het blijft
verstandig om een back-up plan te hebben, mocht dat gebeuren.
Schoolfruit
Vanaf komende week hoeven de kinderen geen fruit mee naar school te nemen op
woensdag, donderdag en vrijdag. Voor de hele school is er schoolfruit. Als uw kind het fruit
van de betreffende dag echt niet lust, kunt u een stuk vervangend fruit meenemen. Het fruit
van de komende week wordt:
Woensdag: ananas
Donderdag: waspeen.
Vrijdag: sinaasappel

Schoolmelk en karnemelk
Iedere maandag en dinsdag kunnen kinderen een lege beker mee naar school nemen die
gevuld kan worden met melk of karnemelk tijdens de lunch. We hebben genoeg, dus
schroom niet 😊
Verlichting op de fiets
Tijdens deze donkere dagen is het belangrijk dat kinderen met goede verlichting op de fiets
naar school komen. Checkt u regelmatig of de fietsverlichting van uw kind in orde is?
Regels voor fietsverlichting
De wettelijke regels voor fietsverlichting in het kort:
•
•
•
•
•

Wit of geel licht voor, rood licht achter.
De lampjes moeten recht vooruit of recht achteruit schijnen.
De verlichting mag andere weggebruikers niet verblinden.
De lampjes moeten goed zichtbaar zijn, er mag dus niets voor of overheen hangen.
De lampjes mogen niet knipperen.

Ook reflectie is belangrijk om goed op te vallen op de fiets. De wettelijke regels hiervoor zijn:
•
•
•

Een rode reflector (geen driehoek) op de achterkant van de fiets.
Witte of gele reflectoren op de wielen (velgen) of banden. Vaak hebben banden
cirkelvormige reflectie. Is dat niet het geval kun je een witte of gele reflector aan je
wiel bevestigen (minimaal 1 per wiel).
4 (amber)gele reflectoren op de trappers.

Kindcentrum de Treffer
Via dit bericht willen wij ons voorstellen aan jullie!
•
•
•

Bij het Kinderdagverblijf (0-4 jaar) werken Kim, Tinie en Angelique. Deze is open op
alle dagen van 7.30 tot 18.00 uur.
Bij de peuterschool (2-4 jaar) werkt Betty. Deze is elke ochtend open van 8.15 tot
12.15 uur.
Bij de BSO (4-12 jaar) werken Nikki en Geert Sietse. Deze is elke middag na schooltijd
open tot 18.30 uur.

Wees welkom om met ons kennis te maken!!!
Wij vertellen jullie graag over onze opvangmogelijkheden.
#elkedageenmooiedag!

Een fijn weekend gewenst!
Het schoolteam

