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Beste ouders verzorgers,
Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. We wensen iedereen een heel fijn
schooljaar toe en heel veel succes voor iedereen die net nieuw op onze school is
en nog belangrijker: heel veel plezier!
Deze ‘Deze Week’ bevat vooral veel informatie en nog geen planning van deze
week. Bij een nieuw schooljaar hoort ook weer nieuwe informatie en we brengen
andere zaken (nog eens) onder uw aandacht.
U ontvangt bij de Deze Week ook een schoolgids en een schoolkalender. Bij
gescheiden ouders wordt er een tweede exemplaar verstrekt. Deze kunt u
ophalen bij de administratie.
Bij de start van het schooljaar willen we u met klem vragen op tijd te komen. We
merken dat meerdere kinderen ’s ochtends vaker te laat zijn. Dit verstoort niet
alleen de les, het betekent ook dat uw kind een gedeelte van de lesinstructie
mist. Binnenkort houden wij samen met leerplicht een extra controle. Zij zullen dan
op school aanwezig zijn om te controleren of alle kinderen op tijd komen. Zo niet,
dan zult u hierop worden aangesproken en een waarschuwing krijgen. Laat het
niet zo ver komen!
De school begint om 8.30 uur en duurt tot 12.00 uur. ’s Middags beginnen we weer
om 13.00 uur en gaan we door tot 15.00 uur. Op woensdag duurt de schooldag
van 8.30 tpt 12.30 uur.
De eerste uitleen van onze schoolbieb ‘De Boekenkraker’ vindt plaats op
donderdag 30 augustus.
Heeft u naschoolse opvang nodig voor uw kind(eren)? Ook dit jaar wordt dit op
onze school weer aangeboden door Samen Spelen. Voor meer info: 043-7370083
Omdat dit schooljaar de schooltijden veranderd zijn, kloppen de aangegeven
tijden op de parkeerhanger niet meer. Indien u nog een eerste exemplaar heeft,
waar u destijds geen borg voor heeft betaald, dan wordt er nu €10,- borg
gevraagd. Heeft u wel al borg betaald, dan kunt u hem kosteloos omruilen bij de
administratie.
Elke eerste woensdag na een vakantie vindt de luizencontrole plaats. Alleen
hebben we dan wel ouders nodig die deze klus op zich willen nemen. Wie zou dat
dit jaar willen doen? U kunt zich opgeven bij onze onderwijsassistente Goewend
Sindy. Zij is vanuit school de luizencoördinator.
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Zoals u wellicht weet is de Victor de Stuersstraat, waar onze speelplaats aan ligt,
een fietsstraat. In een fietsstraat gelden andere regels dan elders in het verkeer.
Hieronder ziet u wat een fietsstraat inhoudt:
FIETSSTRAAT
WAT BETEKENT DAT NU CONCREET?
 De auto’s mogen de fietsers niet inhalen.
 De fietsers mogen de volledige breedte van de rijbaan gebruiken.
VOORDELEN:
 De fietser is zichtbaarder in het straatbeeld.
 Het is veiliger voor de fietser.
 De fietser wordt niet verdrongen door auto’s die willen inhalen.
 De continuïteit van een fietsroute blijft verzekerd op een plek waar geen
fietspad is.
WAT WIJZIGT ER NIET?
 De verkeersregels blijven vanzelfsprekend van toepassing. Zo mag er
bijvoorbeeld niet op het voetpad gefietst worden en blijft de voorrang van
rechts gelden. Maximale snelheid is 30km/u indien er geen fietsers rijden.
 Hoffelijkheid is tweerichtingsverkeer: van de automobilist naar de fietser, maar
ook omgekeerd. Toon als fietser ook respect naar de andere weggebruikers.

