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Welkomstwoord
Hierbij ontvangt u ons een extra Magazine om u zo
goed mogelijk op de hoogte te houden. Weet u dat alle
brieven ook op onze website staan?

bezig, maar op dit moment mogen de kleedkamers niet gebruikt worden. Dat betekent dat de kinderen zich bij de gymles niet kunnen omkleden wat sportkleding betreft. Ze kunnen wel in de zaal hun gymschoenen aantrekken.

Inhoud
In dit Máxima Magazine leest u over:
Covid-richtlijnen
Op de fiets in het donker

Corona in gezinnen

Covid-richtlijnen
We zien natuurlijk allemaal dat de besmettingen toenemen
en dat we alert moeten zijn met z’n allen. Daarom onderstaande.

Ouders op het schoolplein

In sommige gezinnen op school zijn ouders of kinderen positief getest. Uiteraard volgt dan quarantaine voor dat gezin en
worden de richtlijnen in acht genomen. Mocht u dat treffen
thuis, wilt u ons dan aub hier tijdig over berichten. Dan kunnen wij waar nodig naar de andere ouders communiceren.

Op zondag 25 oktober gaat de wintertijd weer in!
De ANWB zet zich al jaren in voor verkeersveiligheid. 67% van de Nederlanders heeft
wel eens een onveilige verkeerssituatie meegemaakt door fietsers zonder licht. En de kans op een aanrijding neemt met 20 procent af bij juiste fietsverlichting. Goed
idee dus, die fietslamp. Maar dan moet je hem wel áánzetten. Ook dit jaar zet de ANWB zich met de
fietsverlichtingsactie weer in zodat uw kinderen veilig en goed zichtbaar op de fiets
naar school gaan.
De ANWB fietsverlichtingsactie stimuleert een
gedragsverandering bij uw kinderen m.b.t.
het correct voeren van fietsverlichting. De gedragsinterventie bestaat uit een sjabloon met spuitkrijt dat makkelijk is
aan te brengen bij het fietsenhok en op het pad voor het hek
van de school. Onderzoek wees uit dat 20% van de fietsers
na het zien van de tag “zet je licht aan” zijn fietsverlichting
wél aanzet. Vaak werkt de fietsverlichting wel maar vergeet
men deze echter aan te zetten. Dit jaar wordt deze gedragsinterventie wederom ingezet. Wilt u meer informatie kijk
dan op www.anwb.nl/fietsverlichtingsactie
Wilt u ook eens controleren of het licht op de fiets van uw
kind het wel doet?

Een terugkerend moment is natuurlijk het uitgaan van de
school aan het eind van de dag op ons hoofdgebouw. Dit
levert met name bij de groepen 1-2 heel veel drukte op bij
het hek en fietspad.
We hebben nagedacht om een extra opening in het hek te
maken aan de andere kant bij de glijbaan, maar doen dat
toch niet. We vinden dat onveilig voor de spelende kinderen
op het plein, ze kunnen zo de weg oplopen.
Toch willen we hier wel iets in doen, vanwege de gezondheid
van ons allen. Om die reden krijgen de ouders van de kleutergroepen een vaste plek op het plein om hun kind van de
leerkracht over te nemen.
Groep 1-2A voor de buitenberging.
Groep 1-2B langs het hek bij de kliko’s
Groep 1-2C in de hoek bij de glijbaan en het bankje
Groep 1-2D tussen de tafeltennistafel en de ingang
Wij hopen daarmee de drukte op het fietspad tegen te gaan,
zodat er meer ruimte ontstaat. Uiteraard vraagt het wel enig
geduld bij het verlaten van het schoolplein, anders loopt iedereen elkaar nog voor de voeten.
Mij is verzocht aan u door te geven dat het niet is toegestaan Wij wensen u een fijn weekend, sterkte voor de gezinnen die
het plein via de Gouden Griffel te verlaten. Dat geldt aan bei- met Corona kampen en tot maandag.
de kanten van ons gebouw. Graag uw medewerking hierin.
Hartelijke groeten namens het team, Huib Wilkes

Kleedkamers op slot
Net voor de herfstvakantie kregen wij het bericht van de gemeente dat alle kleedkamers bij de sportzalen gesloten worden en niet mogen worden gebruikt. Hier zijn we nog over
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