
 

Verkeersveiligheid voor en op school... 

Denken jullie nog aan het stemmen op de Vlier-
boom voor het verkeersplein? Dat kan op ANWB/
verkeersplein.nl. 
Het is voor kinderen heel belangrijk dat ze al vroeg 
met het verkeer en regels in aanraking komen en 
ook oudere kinderen moeten op een veilige manier 
zich voorbereiden op het verkeer. Iedere provincie 
krijgt 1 verkeersplein bij een school en dat wordt 
dan volledig betaald voor de ANWB. We hebben 
onze school ingeschreven en zijn door een aantal 
ronden heen gekomen dus als er veel stemmen 
binnenkomen, hebben we misschien snel een ver-
keersplein op het schoolplein en kunnen we de kin-
deren nog beter verkeerslessen geven.  
Helaas is de aanvraag voor een zebrapad bij school 
afgewezen omdat het schoolzone is, er al veel ze-
brapaden liggen in de straat en zogenaamde 
‘schijnveiligheid’ kan geven. Hier zijn wij het niet 
mee eens natuurlijk, dus gaan we in beroep! 
Daarnaast kwam een moeder met het goede idee 
om klaar-overs bij school neer te gaan zetten om 
veiliger over te kunnen steken. Lijkt u dat leuk en 
heeft u tijd om één of meer dagen ‘s morgens van 
8:15-8:30 en/ of ‘s middags van 14:40-14:55 uur te 
helpen met oversteken? Laat het aan ons weten, 
dan gaan we een rooster maken en kunnen we 
misschien al snel dat in gaan zetten om het over-
steken een stuk veiliger te maken. Maar wij vragen 
u ook om rustig te rijden bij school en oversteken-
de kinderen voorrang te verlenen! 
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Kamp groep 8... 

Helaas mocht het kamp voor groep 
8 in Drenthe niet doorgaan vanwe-
ge alle Corona-maatregelen… Heel 
jammer natuurlijk, maar juf Ginny is 
niet bij de pakken neer gaan zitten 
en heeft een geweldige alternatieve 
kampweek geregeld voor de kin-
deren van groep 8.  De week zit vol 
uitstapjes. In de morgen ontbijten 
de kinderen vaak nog op school en daarna zijn er uit-
stapjes zoals dinsdag naar Scheveningen voor Beach-
games, woensdag hebben ze workshops vanuit Vledder 
(de kamporganisatie) waarbij ze manden gaan vlechten 
en andere dingen maken vanuit de oudheid. Donderdag 
zijn ze naar het Archeon gegaan en in de avond is er 
bonte avond en slapen de kin-
deren een nachtje op school. 
Ondertussen zijn er allerlei 
activiteiten en spellen tussen-
door en genieten de kinderen 
van een fijne week met elkaar.  
 
Groep 7 in quarantaine... 

Helaas hebben we vandaag groep 7 moeten laten opha-
len. Er is een leerling in groep 7 positief getest op Co-
vid19 en na uitvoerig overleg met de GGD kregen wij de 
opdracht groep 7 naar huis te sturen en ouders te vra-
gen hun kind as. zondag na 5 dagen of na 10 dagen te 
laten testen. We hopen dat het bij deze ene leerling 
blijft en niet verder verspreid.  
 
Schoolreis 5 juli wordt verzet naar 20 september...  

Het schoolreisje mag, evenals kamp groep 8, voor de 
zomervakantie helaas niet doorgaan. Doordat er dan 
geen afstanden gehouden kunnen worden tussen groe-
pen kinderen en wij ouderhulp op schoolreis niet kun-
nen missen, hebben we het schoolreisje verzet naar 20 
september… We hopen dat we tegen die tijd in een an-
dere situatie zitten… We houden u op de hoogte.  
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