
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

In deze grasbabbels: 

 

 Mededelingen; 
 Schoolfotograaf; 
 Communicanten obs de Graswinkel; 
 JEELO thema; 
 Weer naar school; 
 Activiteitenkalender september; 
 Sport na School – Punt Welzijn. 

 
 
 
 
 

 
 

 

Graswinkellaan 7-9  telefoon : 0495-540951    
Postbus 10036      
6000 GA Weert  e-mailadres:  info@obsgraswinkel.nl  

AGENDA 
   

 
 04 september 2020 – schoolfotograaf; 
 28 september 2020 – vrije dag Team 1-2-3-4 i.v.m. 

kermis. 
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Mededelingen: 

 
 

Beste ouders en verzorgers, 
 
Na 1,5 week school begint alles weer een beetje te wennen. Kinderen en 
leerkrachten komen in een ritme. De activiteiten die we vanuit het project 'omgaan 
met elkaar' in de groepen en in de school doen, brengen dat kinderen elkaar goed 
leren kennen. We beginnen te wennen aan de lunchpauze. Wat betreft de 
organisatie zijn we zoekende, toch gaat er al veel goed. 
 
Ik begrijp dat er wat ophef is over 'de gezonde lunch' en dat de boodschap bij 
sommige ouders onrust heeft gebracht. Ik hoop dat we er samen een weg in vinden. 
Als school hebben we een maatschappelijke opdracht en willen we bijdragen aan een 
gezonde leefomgeving voor kinderen. Het was goed geweest als we er iets meer tijd 
voor hadden gepakt. In de klas zien we dat kinderen er niet zoveel last van hebben. 
Er wordt gewoon gezellig samen gegeten. 
 
De grootste zorgen maken wij als school ons over 'wat als er een leerkracht uitvalt'. 
Er is plotseling een fulltime-leerkracht uitgevallen en er is geen vervanging. Er staan 
dus meerdere leerkrachten voor de groep, iets wat we niet willen. We zoeken binnen 
de hele stichting naar een oplossing, dat blijkt heel lastig. Ik blijf 'vechten' voor een 
goede oplossing. Maar wat als morgenvroeg een leerkracht belt dat-ie een beetje 
verkouden is? Of dat zijn/haar kind koorts heeft? Leerkrachten mogen dan niet 
komen werken. Ze laten zich meteen testen, toch gaan hier 3-4 dagen overheen. We 
weten dus nu al zeker dat de komende maanden hectisch gaan worden. We zullen 
vele momenten aan u moeten vragen om uw kinderen toch thuis te houden. We 
proberen dan het afstandsonderwijs zo snel mogelijk weer op te pakken, hopende 
dat het maar voor een paar dagen is. Wij vinden dit heel erg en het is erg spannend 
dat dit boven ons hoofd hangt. We hopen dat u ons gaat helpen deze periode toch 
zo optimaal mogelijk samen door te komen. 
 
Er zijn dit schooljaar veel nieuwe kinderen gestart. We wensen al deze kinderen een 
hele fijne tijd op onze school. Doordat ouders 's morgens niet binnen mogen, is het 
voor nieuwe ouders best lastig om kinderen en ouders van onze school te leren 
kennen. Het ouderportaal kan hierin helpend zijn. Jullie kunnen elkaar hierin 
berichtjes sturen, bv. om een keer af te spreken. Het is wel fijn als u hierin uw 
gegevens deelt. Natuurlijk blijft dit een keuze van u als ouder. 
 
Ik heb herhaaldelijk vragen gekregen over het roken in de buurt van het schoolplein. 
Op het schoolplein en in de school is een rookverbod. Buiten het schoolplein geldt dit 
verbod niet. Toch ervaren vele ouders het heel vervelend dat er zo dicht bij het plein 
gerookt wordt, immers, dit is geen goed voorbeeld gedrag. Het zou fijn zijn als 
iedereen hier rekening mee houdt. Wil je toch roken, ga dan iets verder op afstand 
staan. Het fijnste zou zijn als u even wacht totdat u weer thuis bent.  
 
Deze week hebben wij een studiemoment met Marcel van Herpen. We mogen dan 
weer de diepte in rondom gedrag. We hopen veel handreikingen te krijgen zodat we 
weer een verdiepingsslag kunnen maken. 
 
 



 
 
 
 
De volgende week zijn de infoavonden. We organiseren deze corona- proof. Het is 
fijn dat we elkaar weer mogen ontmoeten. Op deze avonden liggen ook de 
'gevonden voorwerpen' in de hal. Kijkt u voordat u naar huis gaat even of er iets van 
uw kind tussen ligt? Er liggen heel veel spullen. Na deze avonden gaan de spullen 
weg. 
 
Kermis in Weert gaat niet door. De vrije dag op maandag blijft wel staan.  
 
 

Vivian Berden, directeur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schoolfotograaf:  

 
 

Nog even een herinnering: 

vrijdag 4 september 
komt de schoolfotograaf !!! 
 
 
 
 
 

Communicanten 2020:  

 
 
Vanwege het coronavirus ging afgelopen voorjaar de communie voor de leerlingen van onze 
school niet door. 
 
Nu mag meneer Pastoor weer mensen in de kerk ontvangen en maakt hij een inhaalslag. 
 
De leerlingen van onze school hebben nu zondag, 06 september, hun communie. 
Op een aangepaste manier, vanwege de regels vanuit de overheid, maar niet minder leuk. 
 
Wij wensen Aaron, Demi, Glennischa , Sebastiaan en Sterre een hele fijn dag! 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 

JEELO thema:  

 
 
 

 
 

 

 

 



 

 

 
Weer naar school!:  

Weer naar school! 

Wat worden de kinderen groot! Zeker na zo’n zomervakantie lijkt iedereen weer 

10 cm gegroeid! Is dit het schooljaar dat u ze weer een stukje gaat loslaten, het jaar dat ze 
zelf op de fiets naar school mogen gaan? Of is uw kind daar nog niet aan toe en gaat u dit 
schooljaar juist extra aandacht besteden aan het leren fietsen? 

Om goed te leren fietsen moet er vooral veel geoefend worden, liefst elke dag weer. Zo 
krijgen kinderen controle over hun fiets en leren ze beetje bij beetje hoe het werkt in het 
verkeer. 

Uiteraard is de hulp van ouders hierbij onmisbaar. De route van huis naar school is een 
prima oefening. U weet vast al uit ervaring dat kinderen impulsief en speels zijn. Dit is in het 
verkeer niet anders. 

Ook als ze wat ouder zijn, kunnen ze nog niet alle verkeerssituaties overzien en zijn ze met 
hun hoofd vaak bij hele andere dingen dan bij gevaarlijke kruispunten bijvoorbeeld. 

Behalve heel veel oefenen met fietsen en goede theoretische onderbouwing van de regels in 
het verkeer is het belangrijk dat u, als medeweggebruiker, rekening houdt met onze jonge, 
kwetsbare, verkeersdeelnemers. 

Vanuit haar doelen, missie en visie onderneemt de ANWB in de wereld van mobiliteit, 
vakantie en vrije tijd een breed scala aan activiteiten in de sfeer van beïnvloeding, informatie 
en advies. In dat kader volgen hier een aantal tips voor u, ouders en medeweggebruikers, 
om de veiligheid van onze kinderen te vergroten. 

 Op pad met een veilige fiets verkleint de kans op ongevallen. Kijk de fiets regelmatig 
na. 

 Laat uw kind een fietshelm dragen. Deze kan letsel voorkomen of beperken bij 
fietsongevallen. 

 Zorg ervoor dat u op tijd vertrekt naar de plaats van bestemming. Haast in het 
verkeer is een bron van gevaar. 

 Houd u aan de verkeersregels, geef het goede voorbeeld. 
 Laat u niet afleiden, wees alert. 
 Houd rekening met de speelsheid en impulsiviteit van kinderen. 
 Kies als automobilist, als het even kan, niet voor de drukke wegen langs scholen als u 

er niet persé hoeft te zijn en ga met een ruime bocht om fietsers heen. 

De ANWB wenst u en uw kinderen heel veel veilige kilometers en veel 

fietsplezier dit schooljaar 

 

 

 
  



 
 
 

Sport na School:  
 
 

Punt Welzijn stimuleert iedereen in Weert om het beste 
uit zichzelf te halen. Door in beweging te komen, letterlijk en figuurlijk, werken we aan 
bestendige veranderingen voor nu en later. 
Kom ook in beweging en doe mee aan Sport na School.  
 
In een jaar tijd maak je kennis met 10 verschillende sporten en kom je erachter welke sport 
het beste bij je past. Hierdoor kun je een gerichte keuze maken die aansluit bij jouw 
interesse en sportkwaliteiten. Er wordt intensief samengewerkt met 
de Weerter sportverenigingen. Uit onderzoek blijkt dat de juiste sportkeuze en sportplezier 
een belangrijke bijdrage levert aan een leven lang bewegen en een gezonde leefstijl.  
 
Aanbod gymzaal Markeent (Sint Jozefslaan 102, 6006 JN Weert)  
- Maandag 15.30 - 16.30 uur voor leerlingen uit groep 3 t/m 6  
- Dinsdag 15.00 - 16.00 uur voor leerlingen uit groep 1 en 2  
 
Aanbod sporthal Aan de Bron (Maaslandlaan 3, 6004 GC Weert)  
- Dinsdag 15.30 - 16.30 uur voor leerlingen uit groep 1 en 2  
- Donderdag 15.30 - 16.30 uur voor leerlingen uit groep 3 t/m 6  
 
Aanbod sporthal Boshoven (Vrakkerveld 2, 6002 AZ Weert)  
- Donderdag 15.30 - 16.30 uur voor leerlingen uit groep 1 en 2  
 
Aanbod sportzaal Stramproy (Burgermeester Smeijersweg 4, 6039 HB Stramproy)  
- Dinsdag 15.30-16.30 uur voor leerlingen uit groep 3 t/m 6  
 
Let op: In de schoolvakanties en op vrije (school)dagen is er geen Sport na School.  
 
Kosten  
Voor de lessen wordt een bijdrage gevraagd. Deelname aan het hele schooljaar kost €60,- 
euro. Bij aanmelding voor 1 september ontvangt u €5 korting.  
De lessen starten vanaf 7 september 2020. Aanmelden kan het hele jaar!  
Inschrijven:  
https://www.puntwelzijn.nl/activiteit/maak-kennis-met-10-verschillende-sporten-in-weert/ 

 
 
Voor meer informatie stuur een mail naar d.wismans@puntwelzijn.nl!  
   
 

 
Met vriendelijke groet,  
Thomas Witjes  
 
  

https://www.bs-hetdal.nl/
https://www.puntwelzijn.nl/activiteit/maak-kennis-met-10-verschillende-sporten-in-weert/
mailto:d.wismans@puntwelzijn.nl


 
Activiteitenkalender september: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Activiteiten Datum Tijd Kosten Waar 

Jongerencentrum  
Hang - out (10 - 14 jaar) 

2 - 9 - 16 - 23 - 
30 

18.30   - 
21.00  uur 

Gratis Hang - Out 
Vrakkerveld A  2 

Weert 
Jongerencentrum 

Hang - out (10 -  jaar 14 ) 
3 - 10 - 17 - 24 14.00 - 

16.00 uur 
Gratis Sportpark St. Louis 

Limburglaan 16  
Weert 

Zaalvoetbal 
(14 -  jaar ) 18 

4 - 11 - 18 - 25   16.30 – 
18.00 uur 

Gratis Sporthal Aan de  
Bron Maaslandlaan  

 Weert 3 
Sporten  

bij een vereniging 
Hele jaar Zie 

verenigingen 
Vergoeding 

Zie link 
www.weert.nl/kindp 

akket 
Hema Volksloop 06 - 09 - 2020 10.00 uur € 2.50   

inschrijven 
verplicht  

www.avweert.nl 
Voorhoeveweg 2  

Weert 
Grote Boekenmarkt 20 - 09 - 2020 13.00 - 

 uur 17.00 
Gratis Bibliotheek  

Wilhelminasingel  
 Weert 250 

Discozwemmen 
Kermis party  
t/m 16 jaar ) ( 

25 - 09 - 2020   19.00 - 
 uur 21.00 

€ ,50  5 
reserveren  
verplicht 
Zie link 

www.zwembadweer 
t.nl/evenementen/di 
scozwemmen - back - 

to - school/ 
Zintuigenpark 

Natuur en  
Milieucentrum 

Hele jaar Eigen tijd Gratis Geurtsvenweg 4 
Weert 

Kinderboerderij Hele jaar    10.00 - 
15.00   uur 

Gratis Geurtsvenweg 6 
Weert 

Dag - camping de  
Houtsberg 

Hele jaar Eigen tijd Gratis Banendijk 2a 
Nederweert - Eind 

CJG workshops 09 - 2020 Aanmelden 
info@cjgml.nl 

Gratis 
Zie link 

www.cjgml.nl 


