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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 6 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 16 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 26 oktober weer in goede gezondheid te 
mogen ontmoeten. 
 
 
‘Luizen pluizen’ 
Op de eerste donderdag na een vakantie is het steeds raak. Dan gaan de kinderen even 
naar een lokaal om nagekeken te worden op aanwezigheid van luizen. Meestal pakt dit 
positief uit, maar een enkele keer komen die moeders toch een paar luisjes tegen. Om dan 
uitbreiding te voorkomen krijgen desbetreffende ouders diezelfde middag nog een mailtje 
en als er dan thuis even aandacht aan wordt besteed, wordt er veel narigheid voorkomen. 
Dit werkt nu al heel wat jaartjes goed en dus gaan we daar mee door. Op donderdag 29 
oktober zal er weer zo’n onderzoekje plaatsvinden. Moeder Nokkert trekt deze kar en is blij 
met al de hulpvaardige moeders. Ze heeft er zelfs al twee op een reservelijst. Soms maken 
moeders wel heel veel werk van het prachtige haar van hun kind(eren). Wellicht komen ze 
de school uit met een minder ingewikkeld haarpatroon. Excuses daarvoor.     
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Fietsenkeuring. 
Oef, dat scheelde maar een haar of een jongedame uit ons dorp had vrijdagavond bijna een 
meisje van onze school onder de auto. Tja, fietsen in het donker en dan geen licht. Meestal 
gaat een mens dat pas zien als hij of zij zelf auto mag gaan rijden. Gelukkig liep het nu net 
goed af, maar een volgende keer…? Wees a.u.b. zuinig op uw kinderen en zorg voor een 
verkeersveilige fiets. 
Dinsdagmorgen, 27 oktober,  komen verkeersmoeder mevrouw Van Essen, enkele ouders 
en de fietsenmaker van de Bikeshop uit Loosdrecht bij ons opnieuw de fietsen keuren van 
de leerlingen uit de groepen 3 t/m 8. Er kan dan 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 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 binnenkort een lijst mee met de punten die dan zullen 
worden gecontroleerd. We hopen op uw medewerking. Mocht een fiets onverhoopt worden 
afgekeurd, dan krijgt 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. 

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

dinsdag     7 oktober Personeelsvergadermiddag, leerlingen vrij! 

vrijdag   16 oktober Herfstvakantie vanaf 15.00 uur!  

vrijdag   16 oktober Groep 2 is die dag vrij. 

maandag    26 oktober Eerste schooldag na de herfstvakantie. 

dinsdag   27 oktober Fietsenkeuring groep 3 t/m 8. 

donderdag   29 oktober Luizencontrole  ( ‘s middags). 

vrijdag    30 oktober Groepen 2, 3 en 4 een vrije dag. 

maandag     2 november Volgende nieuwsbrief. 

woensdag     4 november Dankdag voor gewas en arbeid. 
 


