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Agenda november 2020 
 
Maandag 2 OR vergadering 
 

Dinsdag 3 groep 3: Juf Yentl heeft een verhuisdag; juf Marije staat in de groep. 

 
Woensdag 4 1e woensdag van de maand: “Anders dan anders lunch” 

   Deze dag mag uw kind iets extra lekkers meenemen met  
   de lunch. Denkt u aan een croissant, pannenkoek e.d. 

 

Maandag 9 Deze week verwachten wij het nieuwe meubilair in het flexlokaal 
 

Woensdag 11 Sint Maarten, de kinderen mogen op school liedjes zingen. 
  De burgemeester van Alkmaar heeft afgeraden om langs de deuren te gaan. 

  Wij hopen dat de geknutselde lampions op een mooie plek bij jullie thuis worden 
  opgehangen. Misschien kunnen jullie er (kerst)lichtjes in hangen. 

 

Woensdag 18 SOVON avond groepen 7 en 8. De ouders krijgen online uitleg over het  
  Vervolgonderwijs. 

 
Donderdag 19 Tuindag; hulp gevraagd; meer info staat verder in de nieuwsbrief 

 

 19 Studiemiddag; alle kinderen zijn vanaf 12:00 uur vrij 
 

Dinsdag 24  Voorleeskring 
 

Woensdag 25 De surprise avond gaat niet door i.v.m. het beperken van bezoeken op school. 
  I.s.m. de OR zullen wij een oplossing zoeken. 

 

  
 
 
 
 
Tuindag 19 november: hulp gevraagd 
 
Donderdag 19 november gaan we de jaarlijkse groot-tuinonderhoud dag 

Liereland uitvoeren. 

Wij hebben met de gemeente afgesproken dat zij, nadat wij klaar zijn, 

het tuinafval op komen halen. 

Wij gaan snoeien, tuinafval verzamelen en onkruid weghalen zodat de 

kinderen weer lekker kunnen spelen en leren op het plein en in de tuin. 
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Als u ook een uurtje mee wilt helpen dan kunt u zich aanmelden 

bij conciërge Sebas: s.blankendaal@ronduitonderwijs.nl 

Vele handen…… 

Mocht u thuis een snoeischaar, boomzaag, kruiwagen of hark 

hebben, wilt u die dan meenemen die dag? 

Als het echt slecht weer blijkt te zijn, dan zullen wij de dag 

verplaatsen. Houd u de social schools in de gaten aub. 

 

 
 

Zet je licht aan!  
 
Op zondag 25 oktober is de wintertijd weer ingegaan!  

De ANWB zet zich al jaren in voor verkeersveiligheid. 67% van de Nederlanders heeft wel eens een onveilige 

verkeerssituatie meegemaakt door fietsers zonder licht. En de kans op een aanrijding neemt met 20 procent af 

bij juiste fietsverlichting. Goed idee dus, die fietslamp. 

Maar dan moet je hem wel áánzetten. Ook dit jaar zet 

de ANWB zich met de fietsverlichtingsactie weer in 

zodat uw kinderen veilig en goed zichtbaar op de fiets 

naar school gaan.  

De ANWB fietsverlichtingsactie stimuleert een 

gedragsverandering bij uw kinderen m.b.t. het correct 

voeren van fietsverlichting. De gedragsinterventie 

bestaat uit een sjabloon met spuitkrijt dat makkelijk is 

aan te brengen bij het fietsenhok en op het pad voor 

het hek van de school. Onderzoek wees uit dat 20% van de 

fietsers na het zien van de tag “zet je licht aan” zijn fietsverlichting wél aanzet. Vaak werkt de fietsverlichting 

wel maar vergeet men deze echter aan te zetten. Dit jaar wordt deze gedragsinterventie wederom ingezet. Wilt 

u meer informatie kijk dan op www.anwb.nl/fietsverlichtingsactie 

 
 

Hoe leuk is dit? Gratis sporten. 
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