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In deze nieuwsbrief:

Verkeersveiligheid rond de school

Wij leren onze leerlingen op school dat ze
verantwoordelijk zijn voor zichzelf en zijn of haar
• Verkeersveiligheid rond de
omgeving. Verantwoordelijkheid nemen voor
school
elkaars omgeving is een belangrijke waarde die
• Schoolfotograaf 22 juni
de Wilgenstam uitspreekt en uitdraagt naar de
• Start cito toetsen groep 3-7
leerlingen. Wij willen daarom een beroep doen
• Een groepsuitje aan het einde
aan onze ouders om hierbij te helpen en het
van het schooljaar
goede voorbeeld te geven.
In de ochtend en de middag bij het brengen en
halen, komt het geregeld voor dat er midden op
de weg een auto stopt om kinderen uit te laten stappen. Dit is in eerste instantie niet veilig voor
uw kind zelf maar ook niet voor andere weggebruikers. Er ontstaan hierdoor gevaarlijke
situaties waarbij het tot nu toe maar net goed is gegaan. Wat echt heel schrijnend is dat soms
andere kinderen, die op weg zijn naar hun eigen school, in een onveilige situaties worden
geplaatst. Wij voelen ons ook voor deze kinderen verantwoordelijk dat ze veilig naar school
kunnen en daarom onze oproep. Wij hebben met het team en ouderraad gekeken wat er
gedaan kan worden aan deze situatie. Ook hebben wij contact met de wijkagent gelegd om
mee te denken hoe wij het veiliger kunnen krijgen rondom te school. Wij hebben een aantal
regels en adviezen opgesteld die kunnen helpen bij het verbeteren van de veiligheid:
1. Kiss&ride vakken voor de school
De eerste vier parkeervakken (geel rechthoek) voor de school willen wij gebruiken als
kiss&ride vakken. U kunt uw zoon of dochter afzetten in het vak en uw zoon of dochter stapt
aan de stoepkant uit de auto. U rijdt vervolgens meteen weer door zodat andere ouders
weer gebruik kunnen maken van de kiss&ride vakken. In het geval dat u uw zoon of dochter
wilt uitzwaaien doen wij het verzoek om een parkeerplek te zoeken rondom de school.
Kiss&ride vakken voor de school

Parkeerplekken waar vaak plek is!!
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2. Laat uw zoon of dochter met de fiets of
lopend naar school komen.

Belangrijke data deze maand:

Het is belangrijk dat kinderen leren om veilig in
7 juni Start citotoetsen gr 3-7
het verkeer te fietsen of lopen. Na groep 8
22 juni Schoolfotograaf
moeten ze namelijk alleen op de fiets naar de
middelbare school kunnen fietsen. Wanneer
kinderen onvoldoende zelfstandig verkeersuren
hebben gemaakt, lopen ze meer risico voor een
ongeluk in de eerste jaren op de middelbare school.
Op school besteden wij tijd aan verkeerslessen en lopen wij met elkaar naar de gym,
schoolzwemmen en schooltuinen maar dit is niet voldoende!! Het is daarom verstandig om
kinderen zo vroeg mogelijk zelfstandig naar school te laten fietsen of lopen om ervaring op te
doen in het verkeer. Onze tip is om eerst samen te oefenen en bepaalde verkeerspunten met
uw kind door te nemen. Wanneer uw zoon of dochter een druk punt moet oversteken, kunt u
ervoor kiezen om tot dit punt uw zoon of dochter te
begeleiden. Ook kunt u kijken of kinderen samen kunnen
fietsen of wandelen naar school. Dit zorgt voor minder auto’s
voor de school en uw zoon of dochter is na groep 8 goed
voorbereid om zelfstandig veilig naar het middelbare school
te gaan.

Schoolfotograaf komt op 22 juni
De schoolfotograaf mag weer op school komen. Uiteraard
gaan wij zorgen dat dit gebeurd op een veilige manier
volgens de corona afspraken die gelden op school. Wij
hebben voor dit schooljaar gekozen voor een witte
achtergrond zodoende kunt u daar rekening mee houden.

Cito toetsen gaan weer
starten voor groep 3-7
Komende weken nemen wij de cito
toetsen af. Wij willen het niet
belangrijker maken dan het is maar
vinden het wel fijn als leerlingen
kunnen laten zien wat ze kunnen en
weten. Het helpt als uw zoon of
dochter goed geslapen en ontbeten
heeft voordat hij of zij op school komt .
Helpt u mee!!!

Groepsuitje aan het einde van het
schooljaar.
Wij zijn aan het kijken of het binnen de
coronamaatregelen mogelijk is een uitje te
organiseren aan het einde van het schooljaar. Wij
mogen niet op schoolreis maar misschien zijn er
dingen die wel kunnen. De komende week gaan wij
hiermee aan de slag en hopen een oplossing te
hebben die binnen de huidige maatregelen passen.
Wij houden u op de hoogte.
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