
   

 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                 
  

  

 

 

 
Verkeersveiligheid 
Wij als werkgroep verkeer hebben binnen een week 2 klachten 
gekregen omtrent de verkeersveiligheid rondom de school. 
Aan het einde van onze schooldag verzamelen ouders zich op de toch al 
zo smalle stoepen, waardoor er kinderen gaan uitwijken naar het 
fietspad en zo dus gevaarlijke situaties ontstaan. 
De groepsleerkrachten hebben dit inmiddels met de kinderen besproken. 
Hoe gedraag je je in deze situatie? Mag je zomaar op het fietspad gaan lopen? Wat kun je het beste 
doen? enz. enz. 
Ook hebben we aan de kinderen die op de fiets komen gevraagd of zij alleen door de poort bij de 
hoofdingang en het poortje aan de kant van juf Jessica het schoolplein opkomen en weer verlaten. Dat 
geeft in ieder geval minder drukte bij het fietspad. 
Aan u willen we vragen om op de stoep te wachten op de kinderen, zover als mogelijk van het fietspad en 
zoveel als mogelijk te verspreiden. 
Samen gaan we voor de verkeersveiligheid van onze school. 
Bedankt alvast, namens de werkgroep verkeer. 

 

Inschrijven broertjes/zusjes  
Formeel kunnen we als school een leerling pas met 3 jaar inschrijven.  
Het is voor ons echter van groot belang om te weten met welk aantal leerlingen we in de nabije toekomst 
rekening moeten houden.  
Bij deze een oproep om toekomstige leerlingen (schooljaar 2021-2022) zoveel mogelijk aan te melden.  
U kunt dit doen door een aanmeldformulier te downloaden van onze website. We ontvangen het 
vervolgens graag volledig ingevuld retour. Dit kan o.m. door het formulier in te scannen en te sturen 
naar info@devendelier.nl  
Wij bewaren dit formulier en omstreeks het moment dat uw kind 3 jaar wordt, krijgt u per mail een 
inschrijfformulier toegestuurd.  
Is uw kind al 3 jaar, dan is het mogelijk om een inschrijfformulier in te vullen en te retourneren. Ook deze 
zijn te verkrijgen via de website. U ontvangt nadien een bevestiging van inschrijving.  
Hebt u nog aanvullende vragen, dan kunt u natuurlijk altijd telefonisch of 
per mail  contact opnemen met y.vanheugten@devendelier.nl  
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Belangrijke data 

11-12-2020 

Studiedag; alle kinderen vrij  
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Sinterklaas op school 
Vandaag heeft Sinterklaas een bezoek gebracht aan beide locaties van onze school. Hij had zijn speedboot 
en twee pieten meegenomen. De groepen 1 t/m 5 hebben een bezoek gebracht aan Sint in de aula en de 
groepen 6 t/m 8 genoten van prachtig gemaakte surprises. Wij kijken terug op een geslaagde dag voor de 
kinderen en wensen jullie allemaal een fijne pakjesavond! 

 


