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Schoolfotograaf. 
Wat liep het afgelopen woensdag en donderdag weer soepel met de geweldige fotografe van Foto 
Koch (en haar assistent uit groep 7). Er werden opnieuw prachtige plaatjes geschoten. Het zal wel 
enkele weekjes duren, maar we hopen dan de briefjes met de bestelcodes mee te kunnen geven. 
Dus nog even geduld a.u.b.  
 

Stichting Leergeld Gemeente De Bilt. 
In steeds meer gezinnen is het niet haalbaar om (pleeg-)kinderen mee te laten doen met sportclubs, 
muzieklessen, etc. Met een vergoeding van Stichting Leergeld Gemeente De Bilt kunnen kinderen 
die in deze gemeente wonen deelnemen aan diverse activiteiten. Het gaat om kosten die gemaakt 
worden op het gebied van onderwijs, schoolreis, sport, hobby en kunstzinnige vorming. Zo wil de 
gemeente voorkomen dat kinderen worden buitengesloten. Voor aanvragen kunt u bellen naar 06-
12703737. U kunt ook mailen naar LeergeldDeBilt@gmail.com De aanvragen worden in 
vertrouwelijkheid behandeld. 
 

Vergadermiddag. 
Ook dit cursusjaar hopen we als schoolteam weer enkele vergadermiddagen te beleggen. De eerste 
is dinsdag 4 oktober. De leerlingen zijn dan een extra middag vrij. Gelukkig maken de kinderen bij 
ons op school op jaarbasis voldoende uren zodat wij ze met een gerust hart vrij kunnen geven. De 
naar school gebrachte overblijvers zouden die morgen graag om 12.00 uur worden opgehaald. Niet 
vergeten hoor! 
 

Herfstvakantie. 
Vrijdag 21 oktober mogen de leerlingen een half uurtje eerder naar huis. En dus gaat de schoolbel 
die dag niet om 15.30 uur maar om 15.00 uur. Dat betekent het begin van de herfstvakantie. We 
hopen elkaar op maandag 31 oktober weer in goede gezondheid te mogen ontmoeten. 
 

Fietsenkeuring. 
Veilig door het verkeer blijft altijd weer een aandachtspunt op onze school. Natuurlijk maken we 
daarom gebruik van een verkeersmethode. Maar veilig door het verkeer is niet alleen wat 
theoretische kennis. In theorie weten we allemaal wel waar een veilige fiets aan moet voldoen, maar 
de praktijk is wel eens weerbarstiger. En dus besteden wij daar ook aandacht aan. Gedurende vele 
jaren heeft moeder Van Essen ons als verkeersmoeder daar enorm bij geholpen. Daar zijn we dan 
ook heel dankbaar voor. Zij legde die taak naast zich neer en wij vonden mevrouw Paardenkooper 
bereid deze taak op te pakken. Maar helaas moest zij weer afhaken. In de vorige nieuwsbrief vroegen 
wij om een opvolg(st)er. Helaas heeft zich nog niemand gemeld. Dan wordt het lastig aangezien de 
eerste klus van onze verkeersouder in zicht komt. De jaarlijkse fietsenkeuring. En dus nog maar een 
keer het verzoek of er iemand is die ons bij verkeer in de praktijk zou willen helpen. Heel veel werk 
is dat niet, maar toch… Dus nogmaals, heeft u een klein beetje tijd over en houdt u van wat regelen 
en begeleiden, doet u dan even een mailtje of belletje naar meester Prosman (0346-211765 of 06-
28840270) Bij leven en welzijn willen we dit jaar de fietsen van de kinderen van groep 3 tot en met 
8 keuren op  vrijdagmorgen, 4 november.  We hopen dat de fietsenmaker (Bikeshop uit 
Loosdrecht) ons weer komt helpen en er zijn vast wel enkele (groot-)vaders die dan ook even enkele 
uurtjes willen assisteren. Doet u dan ook even een belletje? Als we er vier hebben redden we ons 
wel. Er kan wel een bordje van het Utrechts Verkeersveiligheid Label (UVL) op onze schoolgevel 
prijken, maar we willen graag een verkeersveilige school blijven. Het geven van goed 
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verkeersonderwijs is onze verantwoording. Maar het gaat ook om de fietsen van de kinderen en dat 
is uw verantwoordelijkheid. Wij willen u echter helpen om te controleren of de fietsen ook 
daadwerkelijk verkeersveilig zijn. Vandaar de jaarlijks terugkerende fietsenkeuring. De leerlingen 
van groep 3 t/m 8 krijgen bij deze nieuwsbrief ook een lijst mee met de punten die dan zullen 
worden gecontroleerd. We hopen op uw medewerking. Mocht een fiets onverhoopt worden 
afgekeurd, dan krijgt de desbetreffende leerling een lijstje mee met aandachtspunten. Bikeshop ziet 
u graag verschijnen voor het repareren van de gebreken. Dat kan altijd in Loosdrecht, maar mag 
ook gerust op woensdag hier op het Maertensplein. 
 

UVL (Utrechts Verkeersveiligheid Label) 
Goede verlichting en reflectoren op de fiets zijn noodzakelijk om gezien te worden door andere 
weggebruikers. Als u in het donker of bij slecht weer overdag fietst, moet uw fiets zijn uitgerust met 
een witte of gele lamp voorop en een rode aan de achterzijde. Al deze lampen moeten aan de fiets 
vastzitten en mogen niet knipperen. En fietst u met verlichting dan mogen ook reflectoren niet 
ontbreken. Aan de banden zit een reflecterende strook en aan de trappers gele reflectoren. En als 
laatste dan de rode reflector aan de achterkant, meestal aan de bagagedrager. 
Tip 1.   Zorg dat alle lampen werken en zet ze ook aan zodra het nodig is. 
Tip 2.   Stem uw kleding af op het weer. Tijdens mist en sneeuwval valt een felgekleurde   
           jas beter op dan een lichte jas. 
Tip 3.   In het donker of bij slecht zicht overdag is een lichtgekleurde jas veiliger. 
Tip 4.    Dragen de kinderen een rugzak of schooltas, breng dan ook hierop reflectiemateriaal 
           aan. Zo zijn ze bij het fietsen en ook tijdens het wandelen beter zichtbaar. 
Tip 5.   Ook door reflecterende sierbandjes op de jas ziet een automobilist u eerder. 
 

Open morgen 
Op woensdag 19 oktober planden we de gebruikelijke “Open morgen”. Zoals het er nu uitziet denken 
wij dat het door kan gaan, maar er wordt momenteel wel een toename van Coronagevallen in onze 
achterban gesignaleerd en dus kan het ook zijn dat we op het laatste moment toch gedwongen 
worden om dit programma te laten vervallen. Ook wij hopen van harte dat het dit jaar wel door kan 
gaan! 
En nu even in het kort iets over deze jaarlijks terugkerende gelegenheid voor de ouders (verzorgers) 
om één of meerdere lessen bij te wonen bij één of meerdere van hun kinderen. Het is 
vanzelfsprekend dat u alleen lessen bijwoont in de groep(en) waarin uw kind(eren) zit(ten). D.m.v. 
het bijgevoegde strookje kunt u aangeven welke groep(en) u graag wilt bezoeken. U kunt maximaal 
vier lessen bijwonen in verschillende groepen. Meerdere lessen in één groep geeft voor ons 
ruimteproblemen en dus kunt u slechts één les in dezelfde groep bijwonen. Om 10.20 uur is er 
gelegenheid om koffie of thee te drinken in de hal. Tijdens de pauze van 10.30 tot 10.45 uur kunt 
u natuurlijk ook even op het plein een kijkje nemen.  
Graag zien wij het ingevulde strookje uiterlijk vrijdag 7 oktober weer op school terug. Maandag 17 
oktober hopen we een roostertje mee terug te geven waarop vermeld staat in welke groep(en) en 
op welke tijd(en) u bent ingedeeld. Er zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met uw 
voorkeur.  
Slotopmerking: Het is niet de bedoeling dat de kleintjes, die nog thuis zijn, die morgen 
ook meekomen. 

 
Agenda                  (Voor alle voornemens en data geldt:  Deo volente…) 

dinsdag     4 oktober Personeelsvergadermiddag, leerlingen vrij! 

vrijdag   21 oktober Herfstvakantie vanaf 15.00 uur!  

vrijdag   14 oktober Groep 2 is die dag vrij. 

woensdag   19 oktober Open morgen 

maandag    31 oktober Eerste schooldag na de herfstvakantie. 

maandag   31 oktober Volgende nieuwsbrief. 

woensdag     2 november Dankdag voor gewas en arbeid. 

vrijdag     4 november Fietsenkeuring groep 3 t/m 8. 

vrijdag    11 november Groepen 2, 3 en 4 een vrije dag. 



 

 
-------------------------------------------------- Invulstrookje ----------------------------------------------------- 
 

Open morgen. 
 
De familie …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
adres……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
hoopt op D.V. woensdag 19 oktober 2022 met  …………  perso(o)n(en) aanwezig te zijn 
 
 van  08.45  tot  09.30  uur  in groep  …… 
 
 van  09.35  tot  10.20  uur  in groep  …… 
 
 van 10.45 uur tot 11.30 uur in groep  …… 
 
 van 11.30 uur tot 12.20 uur in groep  …… 
 
Uiterlijk vrijdag 7 oktober bij de eigen meester/juf inleveren! 
 


