Week 35

2018-2019

Wij zijn er klaar voor aanstaande maandag.

Agenda
29 augustus
06 september
12 september

Info voor de bovenbouw: De dode hoek bij vrachtwagen
Start met HVO en GVO
Ouderkring “Snap je Snappet?”

Gym bovenbouw
Op dinsdagmorgen a.s. start de bovenbouw met gym. De gymles begint om 8.30 uur en de kinderen
moeten er in hun gymkleren zijn. De de Oosterboshal is open om 8.15 uur. De kinderen kunnen op de
fiets hiernaartoe komen, of je kan je kind hier afzetten. Na de les lopen we samen ( eventueel met
fiets) naar school. Mocht je kind niet mee kunnen gymmen, wil je dan op dinsdag tussen 7.45 uur en 8.00
uur bellen, anders is de leerkracht al in de sporthal. Op donderdagmiddag en om de week op
vrijdagmiddag is er ook gym. Na elke gymles moeten de tassen van de bovenbouw weer mee naar
huis. We verzoeken om de gymkleding te wassen, aangezien de kinderen van de bovenbouw erg zweten.
Mocht je kind om medische redenen niet mee kunnen gymmen, dan graag een briefje aan de leerkracht.
Nodig voor de gym:
• T-shirt met korte mouwen ( geen hemd)
• Korte gymbroek ( of turnpakje)
• Gymschoenen alleen voor binnen gebruik
• Deodorant mag maar dan alleen een roller. Geen spuitbus!
• Sieraden mogen in verband met de veiligheid niet om. Tip: thuis laten.
• Dit alles graag in een niet al te grote gymtas.
Gym voor de middenbouw (ook groep 3)
De kinderen van groep 3 gymmen maandagmiddag en dinsdagochtend. Voor beide dagen hebben zij
gymkleding nodig. Zie het lijstje bij de bovnbouw. Sommige kinderen kunnen hun veters nog niet strikken,
dus zou het fijn zijn als je nog even oefent met je zoon of dochter.
De groepen 4 tot en met 6 gymmen dinsdagochtend en donderdagmiddag en hebben dezelfde
kledingvoorschriften.
Deze groepen lopen zelf heen en terug naar de sporthal met de leerkracht.
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Gymspel voor de kleuetrs
De kleuters gymmen op school in het speellokaal en hebben een tas nodig ( geen plastic) met daarin
schoenen die ze zelf kunnen aan- en uittrekken. Handig zijn de gymschoenen met een elastieken band.
Deze tas blijft op school.
Gezonde dagen
De gezonde dagen zijn net zoals vorig jaar op woensdag, donderdag en vrijdag. Geef je kind een lekker
stukje fruit of een boterham mee om te eten tijdens de ochtendpauze. Koekjes mogen op die dagen niet,
maar wel op maandag en dinsdag. In veel kant en klaar drinken zit veel suiker. Geef je kind drinken mee
met weinig of geen suiker
Luizenzak
Het is je misschien opgevallen dat niet alle groepen de luizenzak meer gebruiken. Het is gebleken dat
luizen de luizenzak niet als een belemmering zien om te gaan logeren op het hoofd van je kind. Daarom is
dit afgeschaft. In de onderbouw worden ze nog wel gebruikt, maar dat heeft als reden dat het handig is
om jas, handschoenen, muts en das in de zak te stoppen.
Het blijft dus belangrijk dat je regelmatig de haren van je kind controleert op de aanwezigheid van luizen.
Ouderkring Snappet midden- en bovenbouw 12 september
Op woensdag 12 september houden we een ouderkring.
Onderwerp:
Snappet: Werkwijze op school, huiswerk op Snappet
Voor wie:
Alle ouders van de middenbouw en bovenbouw
Tijd: 19.30-20.30 uur
Om te weten wat je kind op school doet en hoe je hem/haar kan helpen thuis is het belangrijk dat iedereen
komt!
Wij hopen op een grote opkomst.

Tassen voor eten en drinken midden-en bovenbouw
Wij willen jullie vriendelijk vragen om het eten en drinken in een kleine tas mee te geven. Het eten en
drinken blijft in de tas tot aan de pauze. De tas moet samen met de jas aan 1 haakje kunnen hangen.
Overblijf eten en drinken mag meteen in de koelkast van het overblijven.
Hou er rekening mee, dat de bovenbouw ook een agenda nodig heeft. Deze moet ook in de tas en elke
dag mee.
Dode hoek les voor bovenbouw
Woensdag 29 augustus wordt er een praktische “dode hoek les” gegeven aan de kinderen van de
bovenbouw. De les wordt gegeven op verzoek van de gemeente in opdracht van het ROV OostNederland. Dit in het kader van haar ambitie: Iedereen elke dag weer veilig thuis. Daarmee wordt extra
ingezet op kwetsbare doelgroepen, zoals kinderen en gevaarlijk gedrag in het verkeer.
Om zowel de kinderen als ook de ouders al vast iets te leren over de dode hoek, vertellen we er hier iets
over.
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De dode hoek:Iedereen heeft wel eens gehoord van de “dode hoek” van een vrachtauto.
Maar wat is precies een dode hoek? En hoe kun je er veilig mee omgaan?
De dode hoek van een vrachtauto is de ruimte om de auto waar de chauffeur niets kan zien. Een
vrachtauto heeft niet één, maar meer dode hoeken: Vlak voor de auto, naast de auto en achter de auto.
Gevaren van een rechts afslaande vrachtauto worden vaak onderschat. Een chauffeur die rechts afslaat
kan zijn rechterzijkant en voorkant niet goed overzien. Fietsers zijn hierbij het meest kwetsbaar. Een recht
doorgaande fietser wordt door een chauffeur al snel over het hoofd gezien, omdat hij hem niet kan zien.
Er is al veel gedaan om het aantal ongevallen terug te dringen, zoals het plaatsen van camera’s en dode
hoekspiegels in en aan de vrachtauto. Toch vallen er jaarlijks nog steeds slachtoffers. Om deze reden
blijft het belangrijk om verkeersdeelnemers te wijzen op de dode hoeken van een vrachtauto. Hieronder
hebben we een aantal tips voor jullie, waardoor je minder gevaar loopt in een situatie met de dode hoek
van een vrachtauto of een ander groot voertuig.
• Stop nooit onder of naast de spiegels. Hier ziet de chauffeur je echt niet.
• Zorg dat je ver genoeg voor of ver genoeg achter een vrachtauto fietst. Hiervoor geldt: kun je de
chauffeur zien, dan kan hij jou zien, tenminste, als hij kijkt. Sta je vlak voor, achter of naast een
vrachtauto, dan ziet een chauffeur je niet.
• Maak oogcontact met de bestuurder. Wanneer jij de bestuurder ziet, kan hij jou ook zien.
Tenminste, als hij op dat moment kijkt. Kun jij de bestuurder niet zien, dan ben je onzichtbaar voor
de bestuurder en sta je verkeerd opgesteld.
• Bij afslaand vrachtverkeer in bochten, op rotondes en kruispunten blijf je ver rechts achter de
vrachtwagen. Een afslaande vrachtwagen moet een grotere bocht nemen en wijkt uit. Hoe groter
een vrachtauto, hoe meer hij uitwijkt.
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