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Feest! 

Afgelopen maandag hebben wij de vlag en ons nieuwe gevel-

doek onthuld. Deze zal een jaar lang blijven hangen aan onze 

gevel! Tijdens de onthulling hebben wij samen het lied van de 

Kinderboekenweek gezongen. Een mooie start van de Kinder-

boekenweek! 

Ook komende week staan er weer leuke activiteiten op het pro-

gramma. Dinsdag hebben wij om 14.00 uur kleedjesmarkt op het 

grote plein. Komt u ook boeken kopen? 

Woensdag hebben wij ons Toermalijn Festival! Deze dag zal er 

gezongen, gedanst en lekker gegeten worden.  

Meer informatie hierover heeft u op 27 september via de school-

app (persoonlijke inbox) ontvangen.  

 
 

ANWB Streetwise 

Elke twee jaar wordt er voor onze leerlingen een ANWB Street-

wise dag georganiseerd. Dit jaar vindt het plaats op vrijdag 15 

oktober. Streetwise is een praktisch, maar ook leuk, leerzaam en 

uitdagend verkeersprogramma voor alle leerlingen van de ba-

sisschool. 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 na-

gebootst.  

Het programma ziet er als volgt uit: 

Groep 1 en 2: Toet toet - Een speelse introductie op gevaarher-

kenning, herkennen van verkeersgeluiden, veilig oversteken, ge-

bruik van de autogordel en een autostoeltje.  

Groep 3 en 4: Blik en klik - Een volgende stap in gevaarherken-

ning. Veilig oversteken, fietsen en het gebruik van een fietshelm, 

de autogordel en een autostoeltje zijn onderdeel van de inter-

actieve les. 

Groep 5 en 6: Hallo auto - In en om een stille, elektrische ANWB-

lesauto leren de kinderen over de remweg, de invloed van reac-

tiesnelheid en het juiste gebruik van een veiligheidsgordel. 

Groep 7 en 8: Trapvaardig - Gevaarherkenning, afleiding in het 

verkeer, fietsvaardigheden en fietsbeheersing ter voorbereiding 

op het fietsen naar de middelbare school.  

 

Agenda: 

Vrijdag 8 okt: NIO groep 8 

Dinsdag 12 okt: 14.00 kleedjesmarkt 

Woensdag 13 okt: Toermalijn Festival! 

Vrijdag 15 okt: ANWB Streetwise voor alle groepen 


