
 

  

 
 
Nieuwsbrief 1 – Dinsdag 13 sept 2022 
 
In deze nieuwsbrief de volgende 
onderwerpen: 
 
-ziek melden via app (bereikbaarheid school) 
-Handelswijze leerkracht/ school bij ziek kind 
-Succesvolle nieuwjaarsrecepties 
-Streetwise 20 september 
-Gebruik beeldmateriaal 
-Tangent 25 jaar! 

 
Ziek melden via app (bereikbaarheid school) 
Wanneer uw kind ziek is, kunt u dit doorgeven 
via de schoolapp. Via de button ‘ziek melden’ 
kunt u de melding doen. Deze komt meteen 
bij de goede leerkracht binnen. 
 
Er wordt ook nog regelmatig gebeld hiervoor. 
Doordat we een klein team zijn en er niet 
altijd iemand is om de telefoon op te nemen, 
vragen we u dit dus via de app door te geven. 
 
Heeft u een ander bericht voor de leerkracht? 
Stuurt u dan een mailtje. Het mailadres vindt 
u ook in de app bij ‘ons team’. Klik op de foto 
van de juf die u nodig heeft en onder de foto 
staat haar emailadres.  
 
Zo kunt u school/ de juf altijd bereiken.  
 
Handelswijze leerkracht/ school bij ziek kind 
Het kan voorkomen dat uw kind tijdens het 
verblijf op school ziek wordt, zich verwondt, 
door een insect wordt gestoken etc. In zo’n 
geval zal de school altijd contact opnemen 
met de ouders, verzorgers of met een andere, 
door hen aangewezen persoon.  
 

 
 
 
 
Een enkele keer komt het voor dat deze niet 
te bereiken zijn. Als deze situatie zich 
voordoet zal de leraar een zorgvuldige 
afweging maken of uw kind gebaat is met een 
‘eenvoudige’ pijnstiller of dat een arts 
geconsulteerd moet worden. Dit gebeurt 
altijd in overleg met de Bedrijfshulpverlener 
(BHV).  
Leerkrachten/ school kunnen niet 
aansprakelijk gesteld worden voor dit 
handelen of nalaten. Ouders/verzorgers 
blijven te allen tijde verantwoordelijk en 
aansprakelijk.  
In het protocol Medisch Handelen Tangent 
kunt u hier meer over lezen. Dit protocol 
vindt u op onze website bij ‘Informatie’ en 
dan ‘Beleidsstukken en protocollen’.  
 
Succesvolle nieuwjaarsrecepties 
Afgelopen week hielden we onze 
Nieuwjaarsrecepties. Dat was een groot 
succes! Veel 
ouders gaven 
aan dit heel 
gezellig te 
hebben 
gevonden. De 
kinderen 
werden door de leerkracht van de andere 
groep die avond opgevangen, zodat ouders 
eens echt met elkaar konden praten. Zo’n 
80%-90% van de ouders zijn geweest…echt 
heel erg leuk! We gaan er samen een mooi 
jaar van maken! 
 
Streetwise 20 september 

De eerste twee weken van het schooljaar 
staan in het teken van groepsvorming en -
binding. De zogenaamde ‘Goudenweken’.  
 
Vanaf volgende week start het eerste thema 
van dit jaar. Op dinsdag 20 september wordt 
de start van dit thema ingeluid door het  



 

  

 
 
 
programma Streetwise van de ANWB. Elke 
twee jaar verzorgen zij dit programma, zodat 
alle kinderen het hele programma doorlopen.  
 
Groep 1 en 2: Toet toet 
In deze module staat het herkennen van 
(gevaarlijke) verkeersgeluiden en het oefenen met 
oversteken centraal. Daarnaast leren kinderen 
waarom het zo belangrijk is om een kinderzitje en 
de autogordel te gebruiken. 
 
Groep 3 en 4: Blik en klik 
Wat kan je zelf doen om je veiligheid in het 
verkeer te vergroten? Kinderen leren onder 
andere veilig oversteken over een zebrapad en 
tussen twee auto’s. Ook leren ze begrijpen 
waarom je in de auto een gordel en autostoeltje 
moet gebruiken. Bij sommige verkeerslessen 
vertellen de instructeurs over het belang van een 
fietshelm en kunnen de leerlingen dit tijdens de 
les ervaren. 
 
Groep 5 en 6: Hallo auto 
De module Hallo auto leert kinderen over de 
remweg van een auto en de invloed van 
reactietijd op die remweg. Ze nemen plaats op de 
bijrijdersstoel van een ANWB lesauto en mogen 
zelf remmen! Ook het dragen van een 
veiligheidsgordel en wie een autostoeltje of 
zitverhoger moet gebruiken komen in deze les aan 
bod. 
 
Groep 7 en 8: Trapvaardig 
De module Trapvaardig traint kinderen uit groep 7 
en 8 praktische fietsvaardigheid. Ze fietsen over 
een uitdagend parcours en trainen moeilijke 
manoeuvres. Hierin komt van alles aan bod: 
slalommen, over schuine stukjes fietsen, over je 
schouder kijken en je hand uitsteken en toch 
rechtdoor fietsen. Ook fietsen ze met een zware 
rugtas op om zich voor te bereiden op het 
zelfstandig fietsen naar de middelbare school. 
 

Gebruik beeldmateriaal 
In het verleden heeft u uw goed- of afkeuring 
gegeven op het gebruik van beeldmateriaal op 
Schoolapp/ Facebook en andere media. Wilt u 
deze goedkeuring wijzigen dan kan dat altijd.  

 
 
 
Geeft u dit dan door aan de leerkracht, zij zorgt er 
voor dat dit genoteerd wordt en uw kind niet 
(meer) op foto’s te zien is. 
 

Tangent 25 jaar! 
Onze school valt onder Stichting Tangent. Tangent 
viert dit jaar dat ze 25 jaar bestaat. En dat feestje 
wordt met iedereen gevierd! 
 
Op vrijdagavond 23 september is er een mooi 
feest voor alle personeelsleden. Maar waar 
zouden we zijn zonder al onze fijne leerlingen? 
Om hen mee te laten vieren in dit jubileum, komt 
er in week 38 (met uitloop naar week 39) een 
verrassing langs op school. Wanneer dit is, weten 
we pas een dag van tevoren. Maar vast staat dat 

alle leerlingen een heerlijk ….. krijgen.       
 
Geplande activiteiten  
(zie ook ‘Jaarkalender’ op de schoolapp) 
Maandag 19 t/m 23 september 
 Startgesprekken groep 3 t/m 8 
 

Let op! De mail van Schoolgesprek om u en uw 
kind voor dit gesprek in te schrijven kan in uw 
spam box staan. 

 
Aanwezigheid administratie, intern begeleider en 
directie 
Administratie juf Jeanine: di 8:30 – 15:30, woe: 
8:30 – 13:00 en do: 8:30 – 12:30 uur 
Intern begeleider (IB) Juf Mariska: di-do-vrij 
Directie juf Emmy: di-woe-do-vrij 


