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AGENDA
27 september 2020 – vrije dag Team 1-2-3-4 i.v.m.
kermis.

In deze grasbabbels:
Mededelingen;
JEELO thema;
Weer naar school;
Sport na School;
Uitnodiging.

Mededelingen:
Beste ouders en verzorgers,
De eerste week zit erop. We komen allemaal weer een beetje in het ritme.
We zien veel blije kinderen en ook kinderen die moe zijn. Het is echt wel weer
wennen. Het project 'zorgen voor jezelf en een ander' hebben we muzikaal geopend.
Het was erg gezellig. Gedurende dit project besteden we veel aandacht aan gezond
eten, ons lichaam en hoe we goed voor onszelf en elkaar kunnen zorgen.
In 'Kindkracht' staat beschreven wat we op onze school oefenen. Dit is eerder
samengesteld door alle kinderen van de school en door het kinderpanel. Nu krijgt het
een plekje in het reflecteren. Verdere info over het project kunt u vinden in deze
Grasbabbels. In deze flyer geeft Jeelo voorbeelden.
U krijgt op korte termijn een inlogcode voor Jeelo zodat u samen met uw kind in
Mijn Jeelo kunt en kunt zien welke activiteiten wij ingepland hebben.
.

Corona:
Gisteren op de persconferentie is verteld dat er niet meer automatisch groepen in
quarantaine hoeven als een kind corona heeft. De GGD zal ons steeds helpen om te
bekijken wat nodig is. Dit is goed nieuws al vinden we het ook wel spannend. Wij
hopen dat jullie je kind wel blijven testen bij twijfel en thuis houden zodat we
besmettingen kunnen voorkomen

Nu de 1,5 metersamenleving gaat stoppen betekent dat ook iets voor ouders in
school. Er wordt nu weer een protocol gemaakt, dat wachten we even af. Ook is er
een overleg met andere directeuren. Zodra ik definitief helder heb wat de wijzigingen
worden hoort u dat van mij.
Overigens genieten wij deze week van de info-avonden. Het is zo fijn weer echt met
jullie in contact te komen en het is zo fijn dat jullie weer even in school zijn!
Ouderpanel:
Voor het ouderpanel zoeken we nieuwe ouders om de bestaande groep aan te
vullen. Mocht je interesse hebben om mee te praten en mee te denken over allerlei
onderwerpen dan mag je mij een mail sturen om je aan te melden.
(V.berden@eduquaat.nl). In de kalender staat dat de eerste ouderpanelavond is op
23 september. Dit is een fout. De eerste ouderpanelavond is op 14 oktober. We gaan
dan samen kijken naar hoe we dit schooljaar gestart zijn en kijken ook naar de
plannen wat betreft de speelplaats en de onderwerpen die jullie dit jaar graag willen
bespreken.
Sporten:
De volgende week zijn de eerste gymlessen binnen. U kunt het afwisselende schema
van binnen en buiten sporten vinden in de kalender. Denkt u aan het meegeven van
de juiste sportkleding? Team 3 sport tot de herfstvakantie op maandag ipv dinsdag.
Kermis:
Met Weerterkermis hebben alle kinderen op maandag vrij. Wij hebben gedurende de
ochtend een studiemoment. We gaan dan o.a. het volgende project 'Veilig helpen'
van Jeelo voorbereiden.
Verlofaanvragen:
Ik krijg nog steeds op het laatste moment verlofaanvragen binnen. Ik wil u echt
vragen dit tijdig te doen. Ook vraag ik u rekening te houden met het feit dat de
vakanties zijn om vakanties te plannen. Ook ik ben niet blij met dit systeem maar ik
zal hierin de wet moeten volgen. Wilt u de verlofregeling inkijken, zie boekenkast
ouderportaal.

Vivian Berden, directeur.

JEELO thema:

JEELO thema - vervolg:

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:
Maak nu kennis met de karatesport.
De hele maand september staat in het teken van karate.
In het hele land doen verenigingen mee om je kennis te laten maken met deze
prachtige sport. Met o.a. het trainen en de ontwikkeling van het zelfvertrouwen.
Heeft karate je altijd al leuk geleken?
Dan ben je van harte welkom om mee te komen doen.
De eerste twee lessen kun je gratis mee komen trainen.
In Weert trainen wij in Gymzaal Markeent – Karate-Do Kuro-Obi Weert.
Voor meer informatie: www.kuro-obi.nl

Uitnodiging
Algemene Ledenvergadering Oudercommissie
Wanneer: Dinsdag 21 september
Tijd: 19.30-20.00 uur
Waar: School

