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Nationale Buitenlesdag
In de middag afsluiting opleiding Citytrainers Junior
Studiemiddag leerkrachten, leerlingen om 12 uur vrij
Praktisch loopexamen groepen 5 en 6
Studiedag leerkrachten, alle leerlingen vrij
Koningsdag, alle leerlingen vrij
Volgende nieuwsbrief
Meivakantie

Speelkunst op onze speelplaats!

tot leven te zien komen. 3D street painting

Afgelopen vrijdag werd “De gevaarlijkste hinkelbaan van
Tilburg” officieel en met een feestelijk tintje geopend.
Deze hinkelbaan die uitkomt op een diep ravijn, is op onze
speelplaats geschilderd door Leon Keer.
Wethouder Mario Jacobs was hierbij aanwezig en natuurlijk
niet te vergeten Leon Keer en zijn vrouw Massina.
Ook de pers en een aantal fotografen waren van de partij en
zaterdag stond er dan ook een groot artikel in het Brabants
Dagblad.
Onze kids hebben er een super gaaf speelelement bij
gekregen waar ze vol overgave meteen gebruik van namen!
Download de LeonKeer app en scan de 3d tekening om hem

Dank je wel Leon en gemeente Tilburg!

Speelplaats challenge

In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u een brief met wat meer uitleg over de vergroening van de
speelplaats en waar u ons eventueel mee kunt helpen.

STEAM time – Solve UNESCO crime
Helaas kan de afsluiting van het Erasmus Plus project STEAM time
– Solve UNESCO crime door Corona niet doorgaan. We vinden dit
heel erg jammer maar zijn wel op zoek naar mogelijkheden om het
project digitaal af te sluiten. De openingsdans waar een heleboel
kinderen aan meedoen wordt gefilmd en doorgestuurd naar al onze
partnerlanden. Ook van het STEAM lied wordt een filmpje gemaakt en
juf Lotte is met de kinderen van 7-8 druk bezig met de rekenopgaves
over ons werelderfgoed. Ook deze rekenopgaves worden gedeeld met
onze partners. De cadeautjes die meegenomen zouden worden, worden opgestuurd zodat we toch een
stukje Nederland kunnen delen met Kroatië, Italië en Roemenië. Helaas heeft Polen, gedwongen door de
Coronamaatregelen, het project per 1 augustus al afgesloten.
We hebben ons nieuwe project STREAMing through Europe met een jaar kunnen verlengen en starten
hiermee op 1 september 2021. In dit project zijn Kroatië, Ierland, Griekenland en Portugal onze partners! U
hoort hier nog van.

Oproep VVN: Ouders, breng je kind niet meer met de auto naar school!
De verkeersveiligheid rondom scholen moet beter, constateert Veilig Verkeer Nederland (VVN). De
organisatie roept ouders op alleen nog bij hoge uitzondering de auto te pakken om hun kind weg te
brengen. Andere automobilisten kunnen helpen door schoolzones te mijden.
Het leeuwendeel van alle basisschoolleerlingen (80 procent) woont binnen een straal van 3 kilometer bij
hun school vandaan. De meeste scholen liggen in een woonwijk. Daarmee lijkt het voor de hand liggend
dat kinderen lopend of met de fiets naar school gaan.
Toch blijkt uit verschillende onderzoeken dat zo’n 12 tot 15 procent van de schoolgaande kinderen met de
auto wordt gebracht. Vaak zelfs dagelijks. VVN ontvangt het hele jaar door via haar online
meldpunt meldingen over gevaarlijk gemotoriseerd verkeer bij scholen en laat weten dat veel
schooldirecteuren en verkeersouders met dit probleem worstelen. Daarom begint de organisatie komende
woensdag met de campagne ‘Meedoen is makkelijk’.
Ideale moment
Volgens een woordvoerster van Veilig Verkeer Nederland zeggen ouders vaak dat ze hun kinderen het
liefst met de auto naar school brengen vanwege de gevaren in het verkeer. ,,Daarmee dragen ze zelf ook
bij aan extra verkeersonveiligheid. Terwijl samen naar school lopen of fietsen voor kinderen het ideale
moment is om praktijkervaring op te doen. En het levert ook een kwaliteitsmoment op.”
Uit recent VVN-onderzoek blijkt dat 69 procent van alle Nederlanders graag ziet dat schoolomgevingen
veiliger worden dan nu. De organisatie onderstreept deze uitkomst en concludeert dat gemotoriseerd
vervoer rondom scholen te vaak tot onveilige situaties leidt.
Op de vraag wie de grootste bijdrage kan leveren om het verkeer veiliger te maken, staan “automobilisten”
met stip op één. Hieruit blijkt dus dat niet alleen ouders en kinderen er verstandig aan doen om vaker
lopend of fietsend eropuit te gaan, maar in feite iedereen die een auto bezit.”

Nieuwsalert, phishingmail met audiobericht!
We zien de afgelopen tijd niet alleen een verhoging van phishingactiviteit, maar ook een toename van het
aantal varianten.
Een nieuwe variant die nu actueel is binnen veel
scholen en huishoudens is de phishingmail met een
voicemailbericht. Verschillende medewerkers van
scholen en ouders hebben berichten ontvangen die
lijken op de afbeelding hiernaast, een
voicemailbericht van (jouw naam of organisatie) VoIP
Business.
Het lijkt op een audiobijlage. Echter, wanneer je erop
klikt opent er een webpagina waarop wordt gevraagd
je inloggegevens in te vullen om het bericht af te
luisteren.
Op deze wijze proberen hackers in je mailaccount te
komen om vervolgens bestanden in te zien,
automatische (doorstuur-) regels in te stellen of
berichten te versturen naar collega’s of personen uit
je adresboek.
Dus let op, niet openen maar verwijderen!

