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Nieuws van de directie
Beste ouders/verzorgers,
De herfstvakantie met mooi nazomerweer ligt alweer
achter ons. Hopelijk heeft iedereen hiervan kunnen
genieten. Onze achtste groepers hebben een mooie
schoolkampweek achter de rug en konden een weekje herfstvakantie wel gebruiken, evenals de begeleidende leraren overigens. We kunnen er tevreden en
met voldoening op terug kijken. Heel erg bedankt
voor alle hulp en begeleiding, ouders!

Vrijdag 26 oktober 2018

Overlijden Linda Vaessen
In de herfstvakantie mailde ik u over het overlijden
van Linda Vaessen, mama van Hannah en grote liefde
van Marcel. Ook al weet je dat het moment nadert,
toch kwam het bericht van overlijden onverwachts en
als een schok. Wat zal Linda gemist worden.
Op school en in de klas hebben we oog, oor en een
schouder voor signalen van verdriet. Verder proberen
we weer ‘gewoon’ het schoolritme aan te houden en
een nieuw evenwicht te vinden. We hopen Hannah
en Marcel zo goed mogelijk te kunnen steunen.

Linda V aessen
1978- 2018

Studiedag
Het team startte na de herfstvakantie met een studiedag. We hebben in de ochtend in kleine groepen
diverse scholen bezocht, ter inspiratie. Het middag
programma stond in het teken van onze nieuwe
Taal/Spellingmethode STaal. De eerste indruk over de
methode is positief! We merken ook dat we tijd nodig hebben om de methode goed onder de knie te
krijgen. Dat vinden we niet zo gemakkelijk, want het
liefst willen we het meteen goed doen met geweldige
resultaten op elk vakgebied. Toch heeft goed werk
tijd nodig en die nemen we er ook voor. Vandaar dat
dit in de periode tot de kerstvakantie speerpunt is
voor de groepen 4 t/m 8. We vragen u de resultaten
van uw kind in dit licht ook te wegen. We moeten er
allemaal aan wennen. En natuurlijk is het altijd mogelijk om hierover met de leerkracht(en) te overleggen.
In het leerkrachtteam van de Gildestraat staat in de
tweede periode de overstap en samenwerking tussen
de groepen 1-2 en 3 centraal.

Met vriendelijke groeten,
Bernie Kooistra RDO

het nog niet ten tijde van het invullen van de vragenlijst).
Beste ouders,
De ‘op voeten en fietsen-actie’ in de groepen 4 en 5
was weer een succes. Kinderen konden twee weken
lang stickers verdienen op de dagen dat ze lopend of
fietsend naar school kwamen. We zijn blij dat er veel
stickers zijn uitgedeeld en dat veel kinderen en ouders enthousiast meededen: gemiddeld genomen
ging, in de groepen samen, iedere dag maar liefst
82% (!) van de kinderen lopend of fietsend naar
school, een superscore! Wanneer we per groep de
balans opmaken, is de uitslag als volgt: groep 5a
van juf Anneke en juf Vera gaat vooralsnog aan kop,
gefeliciteerd! Dan volgt groep 4a, dan groep 5b en
tenslotte groep 4b. Maar de uitslagen lagen erg dicht
bij elkaar en er kan nog van alles gebeuren, want we
gaan de actie nog een keer doen in het voorjaar van
2019. Dan tellen we alles bij elkaar op en is er een
definitieve winnaar. Die winnende groep krijgt natuurlijk een mooie prijs.
Na afloop van de ‘op voeten en fietsen-actie’ hebben
we een vragenlijst verspreid onder de ouders van de
groepen 4 en 5. Bijna de helft van de vragenlijsten
(47%) kregen we ingevuld terug. Een aantal resultaten van ons onderzoekje willen we met u delen:

Wij willen u hartelijk bedanken voor uw medewerking aan het vragenlijstonderzoek. Zeker ook voor uw
opmerkingen onderaan de vragenlijst. Zo vroeg u o.a.
naar meer zebrapaden en strengere handhaving van
de verkeersregels; we gaan ermee aan de slag. Eén
kwestie kunnen we alvast proberen aan te pakken:
meerdere ouders gaven aan last te hebben van andere ouders (en kinderen) die bij een zebrapad met
elkaar staan te praten en te overleggen (over speelafspraakjes bijvoorbeeld): het leidt tot onoverzichtelijkheid bij voetgangers die het zebrapad willen gebruiken en bij fietsers en auto’s die een zebrapad
naderen. Het zou fijn zijn als u daar rekening mee kon
houden en een stukje zou kunnen opschuiven. Alvast
bedankt!
Hartelijke groet,
Corinne Out, Nanja Verbakel en Susanne SpaanRubingh (verkeersouders)
P.S. Binnenkort gaan we weer van start met de zichtbaarheidscampagne. U hoort dus weer snel van ons.
Jarigen
Tot en met 8 november 2018
27 okt

Rens

0-1-2B

28 okt

Mike

4A

28 okt

Anouk

5B

29 okt

Meike

4A

30 okt

Jamie

8B

31 okt

Juf Patricia

3A

2 nov

Julia

3B

2 nov

Tess

7A

- Toch wel een schokkende constatering: 69% van de
ondervraagde ouders vindt de schoolomgeving onveilig. De drie grootste problemen zijn: midden op straat
(of bij een zebrapad) stoppen om kinderen in of uit te
laten stappen, onoverzichtelijke situaties door druk
autoverkeer en fout parkeren.

3 nov

Elise

0-1-2C

6 nov

Maura

8A

7 nov

Tim

7B

7 nov

Iris

4B

- We eindigen weer met goed nieuws: 25% van de
ondervraagde ouders gaf aan dat hun kind ook ná de
actie vaker lopend of fietsend naar school zal gaan.
(En dat wordt waarschijnlijk nog meer, want 29% wist

7 nov

Tygo

7B

7 nov

Luc

0-1-2E

- Maar liefst 96% van de ouders die de vragenlijst
invulden, vindt het een goede zaak dat de school via
de ‘op voeten en fietsen-actie’ aandacht vraagt voor
de wijze waarop kinderen naar school komen.
- Ook de achterliggende doelstellingen van het ‘op
voeten en fietsen-project’ worden door bijna al deze
ouders belangrijk gevonden (het bevorderen van
verkeersinzicht (100%), het stimuleren van fysieke
beweging (96%) en het veiliger maken van de schoolomgeving (98%)).

Van harte gefeliciteerd!!!

Agenda vergaderingen, evenementen en
mededelingen:
Vr. 26 okt:

Koffie-uurtje groep 0-1-2B

Wo. 31 okt:

Koffie-uurtje groep 0-1-2C

Vr. 2 nov:

Koffie-uurtje groep 0-1-2D

Ma. 5 nov:

KMR vergadering 13.00-14.15 uur

Wo. 7 nov:

Koffie-uurtje groep 0-1-2E

