Onze school is weer iets veiliger door het plaatsen van vier ‘attentieborden’ rond de school.

Zegveld, 1 november 2017

Wat is het heerlijk om kinderen te zien spelen. Ze kunnen opgaan in hun rol en de wereld om hen
heen vergeten. Bij de groepen 1 en 2 hebben de leerlingen meegedacht met de kabouterhoek. De
kabouters moesten ook feest kunnen vieren, net als de leerlingen bij de “Woerdense koeiemart”
Vlaggen werden gemaakt. De tafel werd gedekt met bordjes uit de huishoek. In de koelkast van de
meester en juffen stond nog een taartje. Het feest kon beginnen!

Volwassenen staan vaak iets minder vrij in het leven. We denken aan gisteren, of aan morgen en
vergeten te genieten van het moment. Misschien kunnen we wat meer gaan spelen…met onze
kinderen!

Juist omdat onze kinderen ‘vrij’ zijn is een veilige omgeving belangrijk in en om de school. U leest
daar in deze maandbrief meer over.

Nelleke van Dijk

Belangrijke data
Woensdag

1 november

Dankdag

Woensdag

8 november

National Schoolontbijt

Vrijdag

10 november

november rapport mee (groep 3 tot en met 8)
Peuterspelen (lokaal Kind en Co)

Donderdag en dinsdag 16 en 21 november

Oudergesprekken

Dinsdag

Sinterklaasfeest (alle leerlingen eten op school en zijn

5 december

om 14.15 uur uit)

Nationaal schoolontbijt

Dit jaar hopen we mee te doen met het Nationaal schoolontbijt! Van 6 tot en met 10 november 2017
gaan op 2.900 basisscholen in het hele land ruim een half miljoen kinderen samen gezond ontbijten
op school. In de ontbijtweek leert uw kind wat gezond ontbijten is. Op woensdag 8 november is het
ontbijt bij ons op school. We zijn heel blij dat de OR en een aantal ouders meehelpen met de
organisatie! Voor één keer in het jaar een dag dat uw kind zonder ontbijt naar school kan!

Oudergesprekken

In november zijn de oudergesprekken voor alle leerlingen. Het novemberrapport is een weergave van
onze eerste indruk. Tijdens het oudergesprek staan we ook graag stil bij het welbevinden van uw
kind. Graag horen we ook van u hoe uw kind het op school ervaart. Via de opgavebrief kunt u een
voorkeursavond aangeven. Mochten wij geen brief retour krijgen, dan delen we u in. We vinden
oudercontact heel belangrijk!

Sinterklaasfeest

Het duurt nog even, maar we willen u nu alvast informeren over het Sinterklaasfeest op vijf
december. We hopen rond 8.45 uur de Sint –buiten – te ontvangen. U bent als ouder ook van harte
welkom deze aankomst bij te wonen! Wilt u zoveel mogelijk achter de leerlingen staan, zodat zij de
Sint kunnen zien aankomen? Dit jaar zullen ook de peuters van “Peuterpret” bij het Sintfeest
aansluiten. Om 13.15 uur hopen we met alle leerlingen de Sint weer uit te zwaaien. Die dag willen
we met de kinderen in de klas eten. Geeft u uw kind een lunchpakketje mee? Om 14.15 uur zijn we
uit.

Gebouw

De laatste weken is hard gewerkt in en buiten het schoolgebouw: de zandbak heeft nieuw zand, het
trapje bij de ingang van groep 1 en 2 is aangepast en de buitenmuur van het speellokaal heeft een
groenstrook.
U heeft het waarschijnlijk ook wel gehoord…we zijn bezig met het plaatsen van een automatische
schoolbel. Dat leek eenvoudig, maar kostte toch nog wel tijd om deze goed in te stellen. Door het
inzetten van de automatische schoolbel hopen we elke dag goed op tijd te beginnen in de klas. Wilt u
zorgen dat uw kind voor 8.30 uur en 13.15 uur op school is?

Verkeersborden

Een veilige school vinden wij allemaal belangrijk. Ook de omgeving rond de school maken we graag zo
veilig als mogelijk voor alle leerlingen. U ontvangt wel eens tips m.b.t. verkeersveiligheid. Die kunt u
hier vinden: http://jorai.nl/nieuws/downloads/verkeersveiligheidsplan%20jorai.pdf

In overleg met de gemeente hebben wij vier verkeersborden laten plaatsen. Het zijn zogenaamde
'attentieborden' van Dick Bruna die de gemeente Woerden als norm heeft vastgesteld. De gemeente
stimuleert scholen die borden aan te schaffen. Dat hebben wij gedaan! De borden hebben als doel
weggebruikers te attenderen op het feit dat er een gebied wordt betreden waar ook kinderen actief
kunnen zijn in het verkeer. Extra attentie dus!

