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Voor uw agenda:
Ma 18-11 t/m vr 22-11

Verkeersactie

Ma 18-11 t/m wo 20-11

Oudergesprekken groep 8

Vr 22-11

Weeksluiting groep 4

Vr 29-11

Weeksluiting groep 3

Do 5-12

Sinterklaasfeest

Verkeersactie
Vandaag is onze verkeersactieweek gestart. Naast oversteeklessen voor de groepen 3 t/m 6, heeft groep 7
samen met vertegenwoordigers van de gemeente en de politie actie gevoerd rondom het parkeren tijdens het
ophalen van de kinderen om 14.00u.
Doordat met slecht weer, zoals in het najaar vaker het geval is, meer kinderen dan anders met de auto
gebracht en gehaald worden, is ook het parkeerprobleem in deze periode groter. Niet alleen is de situatie voor
kinderen daardoor extra onveilig, ook krijgen we klachten van onze buren uit de Cort van der Lindenstraat en
het Talmaplantsoen die niet langs de geparkeerde auto’s kunnen rijden.
We doen daarom een beroep op alle ouders en grootouders om hun auto alleen daar te parkeren waar het
mag!
Na vandaag zetten de kinderen van groep 7 deze week ’s middags de actie voort door het uitdelen van
waarschuwingen (oranje briefje) en complimenten (groen briefje). We hopen dat u de briefjes, óók de oranje,
met een glimlach naar deze kinderen in ontvangst neemt. En dat u als ontvanger van een oranje exemplaar
(maar dat is na vanmiddag vast niet meer nodig) belooft ervoor te zorgen de volgende keer een groen briefje
te krijgen!
Omdat onze nieuwsbrief niet álle ophalers en wegbrengers bereikt, vragen we of u ook de opa’s en oma’s
hiervan op de hoogte wilt brengen!

‘Terugkom’foto’s
Voor alle kinderen die ziek of afwezig waren tijdens het maken van de schoolfoto’s, biedt Holland
Schoolfotografie een terugkomdag aan, op 27 november, in de studio van Holland Fotostudio
in Dordrecht. In de bijlage vindt u alle informatie!

Weeksluitingperikelen
Het is geweldig om te zien hoeveel belangstelling de kinderen hebben tijdens de opvoering van hun
weeksluiting! Terecht, want voor zo’n weeksluiting wordt hard geoefend en het eindresultaat laten de
kinderen dan ook graag met trots aan hun ouders en opa’s en oma’s zien! Helaas heeft die drukte ook zijn
schaduwzijde, want de hal heeft maar een beperkte oppervlakte.
Het voorste gedeelte is bestemd voor de kinderen. Alle groepen zitten met hun juf op de ‘eerste rang’. Om te
voorkomen dat we bij een grote aanloop van ouders als publiek, moeite hebben om alle kinderen op hun plek
te laten zitten, hebben we de volgende spelregels opgesteld.




Ouders wachten buiten (of bij slecht weer in het halletje) tot alle kinderen zitten. Een van de juffen
doet daarna de deur open of geeft een teken dat de ouders erbij kunnen komen staan.
Na afloop gaan de ouders ook als eerste weer naar buiten, zodat de kinderen hun stoel in de klas
kunnen terugbrengen.
Filmen of foto’s maken voor eigen gebruik is toegestaan.
Het daarbij op de computertafels gaan staan, niet.

