
 

 

 

 

 
 
Zomervakantie 2021 
De zomervakantie start op woensdag 14 juli. 
  
HOERA! 
Groep 8 heeft een fantastische Eindcito gemaakt met een gemiddelde score  
van 537.7.  Terwijl het landelijk gemiddelde op 534.5 ligt. Wij zijn dus 
 
Verkiezing MedezeggenschapsRaad 
Dank aan iedereen voor het inleveren van de stemformulieren. In totaal zijn er 82 stemmen 
uitgebracht en Remy de Wit is met meerderheid gekozen en zal dus per komend schooljaar als 
ouder plaatsnemen in de MedezeggenschapsRaad. Angela Tolenaars en Colinda Groeneveld zullen 
de oudergeleding van de MR verlaten. 
Daarnaast vinden er ook een aantal wijzigingen plaats in de personeelsgeleding: Jeanette, Laurens 
en Saskia verlaten de MR: Angelina en Marinda zullen hun plaats innemen in het nieuwe 
schooljaar.   
Met bovenstaande wijzigingen voldoen we aan de nieuwe richtlijnen van de Stroming, waarbij een 
MR bestaat uit 3 ouders en 3 personeelsleden.  
Via deze weg bedanken we Angela, Colinda, Jeanette, Laurens en Saskia heel hartelijk voor hun 
jarenlange inzet! 
Namens de MR, Erik Heijstek (voorzitter). 
 
Groepen 1-2 
De kleuters werken volgende week ook nog over het thema ‘Water’, maar wel in combinatie met 
verkeer natuurlijk. Elke dag krijgen de kinderen een les in verkeer. 
 
Schoolfruit 
dinsdag: appel 
woensdag:  banaan 
donderdag: portie komkommer 
 
Tevredenheidsonderzoek  
Bedankt voor het invullen van de tevredenheidsvragenlijst. Binnenkort zullen we scores analyseren 
en in de infoboog hiervan een overzicht publiceren. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

28-05-2021 

Lied voor a.s. zondag:                  Kernwaarde volgende week: 
Lied 320: Wie oren om te horen heeft                 
           
 

Groep 4: 04-06:  Tafeltoets van de tafel van 9 
Blazersklas :  alle liedjes vanaf blz. 11 oefenen zover als je komt! 
  
   

  Zie onderstaand overzicht voor de verkeersweek! 
 
  01-06:  Vijverstraat t.o. seniorenwoningen is afgesloten. 

07-06:  Vergadering MedezeggenschapsRaad 
 



 

 
Verkeersweek van 31 mei t/m 4 juni 

Volgende week organiseren we de jaarlijkse verkeersweek!  
Daarvoor wordt op  
dinsdag 1 juni de Vijverstraat afgesloten tussen de Singel en de Heistraat. 
 
We houden per groep bij hoeveel leerlingen er op de fiets of te voet naar school komen. Woont u te 
ver weg om te fietsen/lopen? Dan geldt ook te voet als u de kinderen wat verder weg van school 
afzet.  
Onderstaand het overzicht van de hele week: 
 
Dinsdag 1 juni komt                                       op bezoek:  
 
Streetwise is een praktisch, maar ook leuk, leerzaam en uitdagend verkeersprogramma voor alle 
leerlingen van de basisschool. Professionele instructeurs komen een ochtend naar de school en 
geven verkeerstrainingen op maat. Met speciaal ontwikkelde lesmaterialen zoals electro- en 
rijlesauto´s, zebrapaden, verkeerslichten, opblaasbare auto's en een fietsparcours wordt de praktijk  
zo veel mogelijk nagebootst. 
 
Voor groep 1 en 2 ‘Toet toet’  
Een speelse introductie op gevaarherkenning, herkennen van verkeersgeluiden, veilig oversteken, 
gebruik van autogordel en autostoeltje. 
 
Voor groep 3 en 4 ‘Blik en klik’ 
Verdere behandeling van gevaarherkenning, veilig oversteken en de noodzaak van gebruik van de 
autogordel in een autostoeltje. 
 
Voor groep 5 en 6 ‘Hallo auto’  
Invloed van reactiesnelheid, inschatten van de remweg van een auto en het juiste gebruik van een 
veiligheidsgordel. 
 
Voor groep 7 en 8 ‘Trapvaardig’:  
Gevaarherkenning, fietsvaardigheden en fietsbeheersing. De leerlingen dienen op de fiets naar 
school te komen om te kunnen deelnemen aan deze les. 
 
Wilt u zien hoe Streetwise in de praktijk gaat? Klik dan op de link en bekijk het filmpje op de site. 
http://www.anwb.nl/streetwise  
 
Woensdag 2 juni 
De groepen 7 en 8 krijgen een praktijkles over de dode-hoek-spiegel van grote voertuigen. 
 
Donderdag 3 juni 
         komt lessen geven in het skaten aan de groepen 3 t/m 5. Geeft u 
a.u.b. door aan de leerkracht of uw kind(eren) eigen skeelers, skates, beschermmaterialen en/of 
een helm heeft? Heeft u deze niet? Geen probleem; de leerlingen mogen de materialen lenen van 
Skate-A-Way. 
 
Vrijdag 4 juni 
De groepen 5 t/m 8 krijgen skatelessen van Skate-A-Way. Ook hier horen we graag of uw 
kind(eren) zelf materialen hebben.  
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Vrijdag 4 juni organiseert Volleybalvereniging Voltena hét scholentoernooi!  
Dus zit jij in groep 6,7 of 8... geef je dan op via voltena.scholenproject1@gmail.com en 
kom gezellig meedoen!! (opgeven=verplicht) 
Geen ervaring nodig en heb je geen 4 teamleden van je eigen klas, dan zijn er op 
locatie genoeg kinderen om een team te vormen! Dus kom gezellig volleyballen, meet 
en Greet met de meiden van het eredivisieteam en bovenal plezier maken!!  
Locatie Copakadijk  beachsportvereniging Werkendam 
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