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Agenda maart 2022  

 
Maandag 28 feb Groep 6: juf Thea is vrij, juf Petra in de groep 

  Start BSA op maandag 
 

Dinsdag 1 Start BSA op dinsdag 

 
Woensdag 2 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. 

 
Donderdag 3 Groep 6: juf Thea in de groep, juf Petra vrij  

  Daltonatelier onderbouw 

  Start BSA op donderdag 
 

Vrijdag 4 Inloopochtend 
Vrijdag 4 Start BSA op vrijdag 

 

Maandag 7 Leerlingenraad  
 

Dinsdag 8 Margriet afwezig ivm nascholing 
 

Woensdag 9 Daltonatelier groepen 5 t/m 8 

 
Donderdag 10 Juffendag groepen 5 t/m 8 

Donderdag 10 Daltonatelier onderbouw 
 

Vrijdag 11 Schoolverpleegkundige voor leerlingen uit het jaar 2011 en 2016 
Vrijdag 11 Margriet vrij  

 

Woensdag 16 Daltonatelier groepen 5 t/m 8 
 

Maandag 21 Streetwise verkeerslessen 
Maandag 21 OR vergadering 

 

Vrijdag 25 Margriet vrij 
 

Maandag 28 Groep 7: theoretisch verkeersexamen 
 

Dinsdag 29  Grote Rekendag 
 

Woensdag 30 Studiedag; alle leerlingen zijn vrij 

 
 

 
Ouders in de school 

Vanaf de voorjaarsvakantie mogen de kinderen van de groepen 3 t/m 8 zelfstandig de school in lopen, één 

leerkracht zal op het plein lopen. Bij groep 3/4 zal 1 leerkracht buiten staan om de kinderen op te vangen, de 

andere leerkracht zal de kinderen binnen in de gang ontvangen. Voor de groepen 1/2 zal de leerkracht de 

kinderen buiten ophalen, zoals dit nu ook gebeurt. De ouders blijven buiten. Als u even iets tegen de leerkracht 

wilt zeggen, dan kunt u wel naar binnen gaan. Tussen 14.00-14.15 uur bent u altijd welkom om met uw kind  
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even in de klas te kijken. 

Wij begrijpen dat de ouders graag af en toe mee naar binnen gaan. Daarom organiseren wij aan het begin van 

iedere maand een inloopochtend. U kunt dan met uw kind in de klas komen en een spelletje of een activiteit 

doen. De eerste volgende is op 4 maart. 

Wij hebben in de afgelopen periode gemerkt dat er meer rust heerst bij de start van de schooldag en dat de 

kinderen sneller aan het werk gaan. 

 

 

Corona regels 

Vanaf de voorjaarsvakantie hoeven de kinderen uit groepen 6, 7 en 8 en het personeel geen mondkapjes meer 

te dragen in de gangen van de school. 

De zelftesten blijven beschikbaar, deze worden iedere 2 weken aangeboden aan de kinderen van de groepen 

6/7/8, op aanvraag voor de andere ouders/kinderen. 

De cohorten niet meer apart, dit betekent dat wij de groepen kinderen niet meer uit elkaar hoeven te houden. 

Activiteiten met meerdere groepen, zoals de plusklas, zijn weer mogelijk. 

 

 

Tevredenheidsonderzoek 

Binnenkort vindt er een tevredenheidsonderzoek plaats op de scholen van Ronduit voor ouders, leerlingen van 

groep 6 t/m 8 en medewerkers. De vragenlijsten voor ouders worden via Social Schools verstuurd. De 

vragenlijsten voor leerlingen worden ingevuld via een unieke schoolcode. Na de voorjaarsvakantie ontvangt u 

hierover meer informatie. 

 
 

ANWB Streetwise komt op bezoek!! 

Het wordt steeds drukker in het verkeer, er zijn stille (elektrische) 

voertuigen en onze mobiele telefoon zorgt vaak voor afleiding… Ook wij als 

school voelen ons verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid van uw kind. 

Daarom hebben wij ANWB Streetwise uitgenodigd om op 21 maart naar 

onze Liereland te komen.  

Streetwise is een praktisch, maar ook leuk, leerzaam en uitdagend 

verkeersprogramma voor alle leerlingen van de basisschool.  Professionele 

instructeurs komen naar onze school en geven verkeerstrainingen op maat. 

Met speciaal ontwikkelde lesmaterialen zoals een elektroauto, een rijlesauto, 

zebrapaden, verkeerslichten, opblaasbare auto's en een fietsparcours wordt 

op een aansprekende manier de praktijk zo goed mogelijk nagebootst. 

De vier onderdelen zijn: 

 Voor groep 1 en 2: Toet toet 

Een speelse introductie op gevaarherkenning, herkennen van verkeersgeluiden, veilig oversteken, 

gebruik van de autogordel en een autostoeltje. 

 Voor groep 3 en 4: Blik en klik 

Een volgende stap in gevaarherkenning. Veilig oversteken, fietsen en het gebruik van een fietshelm, de 

autogordel en een autostoeltje zijn onderdeel van de interactieve les. 

 Voor groep 5 en 6: Hallo auto 

In en om een stille, elektrische ANWB lesauto leren de kinderen over de remweg, de invloed van 

reactiesnelheid en het juiste gebruik van een veiligheidsgordel.  
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 Voor groep 7 en 8: Trapvaardig 

Gevaarherkenning, afleiding in het verkeer, fietsvaardigheden en fietsbeheersing ter voorbereiding op 

het fietsen naar de middelbare school.  

Wilt u alvast zien hoe Streetwise in de praktijk gaat? Klik dan op onderstaande link en bekijk het filmpje op de 

site.  

http://www.anwb.nl/streetwise  

We gaan er samen met de kinderen een onvergetelijke dag van maken!! 

 

Gezondheidsonderzoek 5/6 jarigen op school 

De kinderen die geboren zijn in 2016 en nog geen preventief gezondheidsonderzoek hebben 

gehad, krijgen binnenkort een uitnodiging van de GGD. Op 11 maart is de 

doktersassistent op school. Uw kind wordt gemeten en gewogen, maar hoeft zich 

hiervoor niet uit te kleden. De doktersassistent doet daarnaast een ogentest, gehoortest 

en fijne motoriektest.  

 

Voorafgaand aan het onderzoek ontvangt u bij de uitnodiging een vragenlijst. Het is belangrijk dat u de 

vragenlijst invult en binnen één week na ontvangst inlevert bij de leerkracht of op de dag van screenen aan de 

doktersassistent. Omdat het onderzoek van korte duur is en op school plaatsvindt, worden de 

ouder(s)/verzorger(s) niet uitgenodigd. Heeft u bezwaar tegen het onderzoek of wilt u bij het onderzoek 

aanwezig zijn? Geeft u dit dan door aan de GGD via 088-0100 550 of ondersteuningJGZ@ggdhn.nl. Voor 

eventuele vragen; doktersassistent elkaal@ggdhn.nl 

 

Gezondheidsonderzoek 10/11 jarigen op school 

Alle kinderen die geboren zijn in 2011 krijgen binnenkort een uitnodiging van de GGD voor het preventief 

gezondheidsonderzoek. Voorafgaand aan het onderzoek ontvangt u de uitnodiging met een vragenlijst. Het is 

belangrijk dat u de vragenlijst invult en binnen één week na ontvangst inlevert bij de leerkracht of op dag van 

screenen aan de doktersassistent. 

 

Op  11 maart is de doktersassistent op school voor een groeimeting van Uw kind (met kleding aan, zonder 

schoenen). Indien u in de vragenlijst zorgen heeft aangegeven over het gehoor of het zicht/ogen van uw kind, 

zal de doktersassistent een gehoortest en/of ogentest uitvoeren. Hierbij hoeft u als ouder/verzorger niet 

aanwezig te zijn. 

 

Heeft u bezwaar tegen het onderzoek of wilt u bij het onderzoek aanwezig zijn? Geeft u dit dan door aan de 

GGD via 088-0100 550 of ondersteuningJGZ@ggdhn.nl. Of voor vragen; doktersassistent elkaal@ggdhn.nl 
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