Donderdagkrant De Wierde
2020/2021 week: 12 en 13
week van 9 t/m 20 november

B6-4ALL (basics for all)
B6-4ALL biedt al enkele jaren een prettige structuur
en rust in de school. De kinderen hebben laten zien
dat ze de afspraken goed kennen en door de jaren
heen zijn er al vele leuke beloningen geweest.
Ook dit jaar staat B6-4ALL weer bij ons centraal.
We besteden 4 weken aandacht aan 1 afspraak.

De komende weken staan de volgende afspraken centraal:
Als de bel gaat stop je met spelen en breng je alle spelmaterialen meteen naar de bak.
- ‘Stop - loop- praat’

MEET gesprekken
In het begin van het schooljaar heeft u van ons de schoolkalender voor dit schooljaar ontvangen. We maakten
er toen al een kanttekening bij dat door de Corona gedurende het jaar het één en ander kon veranderen.
Op de kalender staat vermeld dat er op 17 november spreekuur is. Normaal gesproken plannen we dan geen
gesprekken met alle ouders. Toch willen we dat in deze tijd wel graag doen! Helaas mogen ouders nog steeds
de school niet in en zien en spreken we elkaar veel minder dan we gewend zijn. Omdat we het contact met
elkaar erg belangrijk vinden voor de ontwikkeling van de kinderen, willen we toch een
manier vinden om elkaar te spreken.
We hebben er daarom voor gekozen om in de week van 17 november een afspraak te
plannen met alle ouders! Op deze manier spreken we elkaar toch en blijft u beter op de
hoogte van de ontwikkeling van uw kind.
U ontvang (of heeft dit al ontvangen) een uitnodiging van de groepsleerkracht(en) van uw
kind(eren) hiervoor.

ANWB “Zet je licht aan”
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.
Wilt u meer informatie kijk dan op www.anwb.nl/fietsverlichtingsactie
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Schoolfruit
Ook dit jaar gaan wij als school weer gebruik maken van het EU-schoolfruitprogramma.
Dit betekent dat we vanaf woensdag 11 november weer elke week 3x per week fruit
krijgen voor in de 10 uur pauze voor alle leerlingen. Op de woensdag, donderdag en
vrijdag hoeft u uw kind dus geen fruit mee te geven. Ze krijgen dit dan op school.
Ze krijgen fruit waarmee ze bekend zijn (appels, peren, wortels enz..), maar ze zullen
ook kennis leren maken met onbekende fruitsoorten.
In het Parro bericht vindt u een extra bijlage met informatie over dit project.
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 11 november naar onze school 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.
Voor groep 7 en 8: Trapvaardig
Gevaarherkenning, afleiding in het verkeer, fietsvaardigheden en fietsbeheersing ter voorbereiding op het
fietsen naar de middelbare school.

Veiligheid rondom de school
Met de kinderen staat veiligheid in het verkeer de komende weken dus centraal. Een mooi moment om u als
ouder ook weer even bewust te worden van uw eigen handelen rondom veiligheid.
Een vriendelijk verzoek van onze kant om hier bij school extra over na te denken. Denkt u hierbij aan het
niet parkeren voor opritten van de bewoner of op de stoep, maar ook bijvoorbeeld aan het niet roken op
het schoolplein.

Agenda en Prestaties
Agenda:
11 november → Streetwise op school
11 november → Start EU schoolfruit
week van 16 november → spreekuur via MEET

Jarigen
In deze periode vieren de volgende kinderen hun verjaardag: Dincer
Günerhan, Ertugrul Koç, Bas Vredeveld, Maralyn de Groot, Lizz van
her Heide, Luuk Hu, Emely Kiewiet, Xuanrui Yang, Bradley van
Bodegraven, Jesse Krake, Dilay Keser en Elizan Kahraman
Alvast een hele fijne verjaardag gewenst! Hopelijk hebben jullie een
fijne dag:)
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