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Het nieuwe schooljaar is weer gestart. Na een heerlijke vakantie zijn we weer aan het werk gegaan. Net als
voorgaande jaren ontvangt u elke eerste week van een nieuwe maand een nieuwsbrief met
wetenswaardigheden over onze school. Veel leesplezier.

Activiteiten in de maand september (voor het complete overzicht kijk ook op onze website)
19 september:
21 september:
22 september:
23 september:
5 oktober:

schoolfotograaf
op voeten en fietsen
inloopmiddag in alle groepen 15.15 tot 16.00 uur
kleuters vrij
onder schooltijd spelletjes met opa’s en oma’s (uitnodiging volgt)

Verkeersveiligheid voor onze leerlingen
Bij de start van het nieuwe schooljaar wil de verkeerscommissie u attenderen op de verkeersveiligheid
rondom de school. Dit is in het belang van uw kind(eren).
Als commissie streven wij ernaar om tijdens de haal- en brengtijden voor de school eenrichtingsverkeer
(vanaf de Kloosterweg/Brabantlaan de Woeringenlaan inrijden) aan te houden; als de auto’s van 1 kant
komen is dat veel veiliger en overzichtelijker voor alle weggebruikers!
Parkeren graag in de parkeervakken en aan de schoolzijde, aan de overkant geldt een stopverbod!
De Gelrelaan is een 30 km zone, houdt u daar rekening mee! Er fietsen en lopen veel kinderen die de straat
over willen steken. Voor de overzichtelijkheid vragen wij u om ook op de Gelrelaan aan één zijde (kant van
de huizen) te parkeren. Dubbel parkeren is natuurlijk zeer gevaarlijk.

Inloopmiddag
Op donderdag 22 september bent u als ouder ( en als u niet kan, mag natuurlijk opa of oma of de oppas
komen) tussen 15.15 en 16.00 uur van harte welkom in de groep van uw zoon of dochter. De kinderen vinden
het heel leuk om iets over hun groep te vertellen en het lesmateriaal te laten zien.

Adressen van klasgenootjes
Vanaf dit jaar worden er in verband met de privacy geen adressenlijsten en telefoonnummers per groep meer
aan de ouders uitgereikt.

Schoolfotograaf
op 19 september komt de schoolfotograaf weer langs. Er worden individuele foto’s, foto’s van
broertjes/zusjes ( alleen schoolgaande kinderen) en een groepsfoto gemaakt. De leerlingen krijgen de foto’s
mee naar huis waarna u de keuze kunt maken om de foto’s al dan niet aan te schaffen.

Luizencontrole
Deze week zijn alle leerlingen van de school (behalve 8a) weer gecontroleerd op hoofdluis. We zijn blij dat
een aantal ouders heeft gereageerd op onze oproep om luizencontrole-ouder te worden. Vanaf dit jaar
werken we op een nieuwe manier. Hoe gaat het in zijn werk: Elke eerste week na een vakantie worden de
leerlingen door ouders van de werkgroep, die zelf leerlingen hebben in de betreffende groep, gecontroleerd.
De kinderen die neetjes hebben worden door deze ouders gebeld. Ook krijgen alle ouders van de groep waar
bij een kind met luizen/neten is geconstateerd een algemeen mailberichtje en behandeladviezen.
Mocht er bij de controle “lopende luizen” aangetroffen worden, dan worden de ouders gebeld met het
verzoek om de leerling zo snel mogelijk op te halen om te behandelen.
We vragen alle ouders zelf ook regelmatig te controleren en aan school door te geven als er hoofdluis is
geconstateerd. Wij zullen na een melding aan alle ouders van de betreffende groep een algemeen mailtje
sturen.
Het protocol m.b.t. de luizenpreventie kunt u lezen op de website.
Tot slot nog een dringende oproep:
Groep 8A heeft nog geen ouders die de groep op hoofdluis controleren. De groep is dus deze week niet
gecontroleerd. Welke ouder meldt zich aan! ?

Pionnenactie
In de week van 19 september t/m 23 september zal er doo r de
verkeerscommissie aan de Woeringenlaan weer een Pionnenactie
gehouden worden. De bedoeling van deze Pionnenactie is om u er op te
attenderen dat er aan de overzijde van de school in de Woeringenla an een stopverbo d
geldt. Ondanks dat hier een stopverbod geldt, zien wij als verkeerscommissie regelmatig
hier auto’s geparkeerd staan tijdens het wegbrengen en ophalen van de kinderen. Dit
leidt
tot
gevaarlijke
situaties.
Graag willen we u allen nogmaal s verzoeken, ook wanneer de
pionnen er niet staan, zich te houden aan het stopverbod aan
de overzijde van de school in de Woeringenlaan.
TIP!! Geef dit ook aan de opa’s en oma’s of andere verzorgers
door die uw kinderen wegbrengen en/of ophalen.

De actie ‘Op Voeten en Fietsen naar School’
Woensdag 21 september staat de actie ‘Op Voeten en Fietsen naar School’ gepland.
Het doel van ‘Op Voeten en Fietsen naar School’ is om uw kind tijdens deze actiedag op de fiets of lopend
naar school te laten gaan. In elke klas is er een lijst aanwezig waarop deze dag zal worden geturfd, met welk
vervoersmiddel uw kind naar school is gekomen. De klas met het hoogste percentage kinderen op voeten of
fietsen krijgt een verrassing.
Maar het gaat niet alleen om één dag. Het liefst moet de actie een blijvend effect opleveren, zodat uw kind,
ook na de actie ‘Op Voeten en Fietsen naar School’, lopend of fietsend naar school blijft komen.

Oproep familie de Kort
De vader van Jelle, Myrthe en Thimo de Kort is een actie gestart i.v.m. zijn gezondheid. Wilt u meer weten,
bekijk dan het nieuwsitem wat geplaatst is op www.waalwijk.nieuws.nl of neem contact met hem op via
paulzoekteendonor@gmail.com
Informatie hierover vindt u ook in de Maasroute van 8 september j.l.

