INFORMATIEBRIEF NR. 28 (15 april 2021)

Verkeersveilige schoolomgeving
Op de fiets naar school maakt de buurt blijer
U kent het vast wel: drukte bij de basisschool als de kinderen gebracht en opgehaald
worden. Overal kinderen, ouders, fietsers en automobilisten. Hoe fijn zou het zijn als het
overzichtelijker, rustiger én veiliger voor de kinderen wordt.
Daarom roepen wij ouders en kinderen op: kom lopend of op de fiets naar school. Zo wordt
de schoolomgeving veiliger en doen kinderen belangrijke verkeerservaring op.

Wat kunt u doen?
Verkeer is mensenwerk. Daarom kan iedereen een steentje bijdragen aan veiligheid in het
verkeer. Speciaal voor ouders en kinderen zijn deze vijf 'Vergeet me nietjes' die helpen voor
meer veiligheid onderweg naar school.
1.
2.
3.
4.

Spreek af op welke dagen jullie samen naar school lopen of fietsen.
Toch een keer met de auto naar school? Parkeer iets verderop en loop het laatste stukje.
Parkeer waar het mag en waar je kind veilig kan uitstappen.
Veel samen oefenen helpt je kind naar zelfstandige verkeersdeelname. Leer je kind over
verkeer met onze leuke materialen.
5. Wordt je kind wat ouder? Bespreek dan thuis hoe je omgaat met smartphonegebruik in het
verkeer en hoe je kind om kan gaan met groepsdruk.

VVN commercial - Veilige schoolomgeving en leest u a.u.b. bijgevoegde flyer.

Koningsdag 27 april 2021
Tussen 10:00 en 11:00 uur (langer mag natuurlijk ook), roepen we de kinderen van Waspik op om
lekker buiten te spelen. Speeltips kun je vinden in de bijgevoegde flyer
Stuur een leuke foto hiervan naar ons
speciale oranjenummer: 06-13491844
en wij zorgen dat hij op onze
facebookpagina (Nederland en Oranje
Waspik) komt.
Wij wensen iedereen een vrolijke,
zonnige dag toe!
Oranjecomité Waspik

Donderdag 25 maart heeft de MR (online) vergaderd.
De volgende punten besproken:
- onderwijs in coronatijd
- enquête m.b.t. continurooster
- urenberekening volgend schooljaar+ vakantierooster
- financiën; stand van zaken
- halfjaar gesprek kwaliteitsbeleid
- voortgang schooljaarplan 2020/2021
- BSO/overblijven
Wilt u uitgebreider weten wat er besproken dan kunt u dit lezen in de notulen van deze vergadering.
Die kunt u vinden op de site van de school.
De volgende vergadering is gepland op 19 april. We hopen dat dit dan weer op school kan.

