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Kalender
-1 oktober

Informatiebijeenkomst vanaf 19.00 uur.

-5 oktober

Studiedag, kinderen vrij.

-9 oktober

Voorleeswedstrijd.

-19 t/m 23 oktober

Herfstvakantie.

-26 oktober

Luizencontrole

Unitonderwijs
Donderdag 1 oktober wordt u in een half uur bijgepraat over het unitonderwijs. Aan bod zal
onder andere komen hoe de dagen in unit 1 en 2 verlopen en wat onze doelen voor de
komende periode zijn. Uiteraard zal er de mogelijkheid zijn om vragen te stellen.

Kanjertraining
Zoals u op Parro heeft kunnen lezen hebben wij aandacht besteed aan de Week tegen
Pesten. We hebben het gehad over het verschil tussen pesten en plagen en hoe je aan
iemand kunt zien of allebei de partijen het plagen leuk vinden. Natuurlijk is ook besproken
wat je moet doen als er wel gepest wordt, maar vooral ook hoe we ervoor gaan zorgen dat
het pesten niet gebeurt en hoe we zorgen voor een fijne sfeer in de groepen en op school.
Deze onderwerpen zullen ook in de algemene Kanjerlessen terugkomen.
In de mail vindt u in de bijlage de ouderinformatie van de Kanjertraining. In deze informatie
staat beschreven wat de kinderen leren tijdens de lessen. Voor nog meer informatie kunt u
terecht op de website van de Kanjertraining.

Kinderboekenweek
Woensdag 30 september start de Kinderboekenweek. Tijdens de Kinderboekenweek gaan
we terug in de tijd. Boeken brengen geschiedenis tot leven, waardoor de wereld van vroeger
tastbaar wordt. In unit 1 en unit 2 zullen we met verschillende activiteiten aandacht
besteden aan de Kinderboekenweek.

Op vrijdagmiddag 9 oktober is onze jaarlijkse voorleeswedstrijd. De winnaars van de
voorrondes in de groepen mogen dan voorlezen voor een jury tijdens de finale in de aula.
Helaas is het dit jaar vanwege alle maatregelen omtrent het coronavirus niet mogelijk om te
komen kijken en luisteren. De winnaars van de voorrondes mogen 1 volwassene meenemen
om te komen kijken en luisteren naar hun optreden tijdens de finale.

Kinderpostzegelactie
Elk jaar gaan zo’n 140.000 kinderen langs de deuren, zodat andere
kinderen een betere toekomst krijgen. En dat al generaties lang. De
Kinderpostzegelactie wordt dit jaar voor de 72ste keer gehouden. Dit
jaar zetten ook onze kinderen van leerjaar 7 en 8 zich in voor de ruim
90.000 kinderen in ons land die geen veilige thuisbasis hebben. De
kinderen verkopen Kinderpostzegels, maar natuurlijk ook kaarten voor
de feestdagen en andere leuke producten. Natuurlijk is de actie dit
jaar aangepast aan de geldende coronamaatregelen. De actie loopt tot
en met 30 september. Laat het de kinderen weten als u ook nog een bestelling wilt doen.

Vanuit OR/MR
Afgelopen maand is het oud papier opgehaald door de vaders van Dex & Max en Naomi.
We kunnen hier nog altijd hulp bij gebruiken. Als u wilt helpen kunt u zich opgeven bij juf
Carolien.
Zoals bekend is gemaakt zou de OR zich gaan buigen over de ouderbijdrage van vorig
schooljaar in verband met het moeten cancelen van een aantal activiteiten. Dit punt staat op
de agenda voor de OR-vergadering van deze week. U zult hier dan ook binnenkort over
geïnformeerd worden.
De MR heeft ingestemd met de schoolgids 2020-2021 en het protocol begaafdheid. De
schoolgids is terug te vinden op de website van school.

BVL vignet
Door alle aandacht die wij aan verkeer besteden behouden wij ons BVL vignet. Tijdens de
lessen maken wij onder andere gebruik van de materialen van Veilig Verkeer Nederland, om
de kinderen te leren hoe ze veilig de weg op kunnen.

ALSJEBLIEFT, HIER IS JE BVL VIGNET!
Gefeliciteerd! Je behoudt het BVL-Label en het niveau voor dit schooljaar is brons, zilver of goud.
Met dit vignet kun je op de website en richting gemeente communiceren dat je het BVL-Label
(nog steeds) hebt.

Beweeggroep Heijningen
*Leeftijd vanaf 18 jaar.

Weer naar school!
Wat worden de kinderen groot! Zeker na zo’n zomervakantie lijkt iedereen weer
10 cm gegroeid! Is dit het schooljaar dat u ze weer een stukje gaat loslaten, het
jaar dat ze zelf op
de fiets naar school mogen gaan? Of is uw kind daar nog niet aan toe en gaat u
dit schooljaar juist extra aandacht besteden aan het leren fietsen?
Om goed te leren fietsen moet er vooral veel geoefend worden, liefst elke dag
weer. Zo krijgen kinderen controle over hun fiets en leren ze beetje bij beetje hoe het werkt
in het verkeer.
Uiteraard is de hulp van ouders hierbij onmisbaar. De route van huis naar school is een
prima oefening. U weet vast al uit ervaring dat kinderen impulsief en speels zijn. Dit is in het
verkeer niet anders.
Ook als ze wat ouder zijn, kunnen ze nog niet alle verkeerssituaties overzien en zijn ze met
hun hoofd vaak bij hele andere dingen dan bij gevaarlijke kruispunten bijvoorbeeld.
Behalve heel veel oefenen met fietsen en goede theoretische onderbouwing van de regels in
het verkeer is het belangrijk dat u, als medeweggebruiker, rekening houdt met onze jonge,
kwetsbare, verkeersdeelnemers.
Vanuit haar doelen, missie en visie onderneemt de ANWB in de wereld van mobiliteit,
vakantie en vrije tijd een breed scala aan activiteiten in de sfeer van beïnvloeding, informatie
en advies. In dat kader volgen hier een aantal tips voor u, ouders en medeweggebruikers,
om de veiligheid van onze kinderen te vergroten.
•
Op pad met een veilige fiets verkleint de kans op ongevallen. Kijk de fiets regelmatig
na.
•
Laat uw kind een fietshelm dragen. Deze kan letsel voorkomen of beperken bij
fietsongevallen.
•
Zorg ervoor dat u op tijd vertrekt naar de plaats van bestemming. Haast in het
verkeer is een bron van gevaar.
•
Houd u aan de verkeersregels, geef het goede voorbeeld.
•
Laat u niet afleiden, wees alert.
•
Houd rekening met de speelsheid en impulsiviteit van kinderen.
•
Kies als automobilist, als het even kan, niet voor de drukke wegen langs scholen als u
er niet persé hoeft te zijn en ga met een ruime bocht om fietsers heen.
De ANWB wenst u en uw kinderen heel veel veilige kilometers en veel fietsplezier dit
schooljaar!

