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NIEUWSBRIEF 11 september 2020
Van de directie:
Beste ouder(s) en verzorger(s),
Fijn dat u zo goed mee werkt om het naar en van school gaan zo veilig te laten verlopen
Onze school is maandag 31 augustus weer open gegaan en wat is het geweldig dat u zich zo goed
aan de afspraken houdt, geweldig…onze complimenten. Het van en naar school gaan volgens de
afgesproken route via de parkeerplaats bij het zwembad, het afscheid nemen en het telefonisch
en appcontact. Het verloopt zoals het hoort.

Oudervertelgesprekken/kennismakingsgesprekken
De komende periode gaan de leerkrachten alle ouders/verzorgers van de kinderen uit hun groep
uitnodigen om samen met de leerkracht over hun kind te praten. De uitnodiging vindt digitaal
plaats en de afspraak is dat de gesprekken plaats vinden tot aan de herfstvakantie indien nodig.
Bent u nog niet uitgenodigd neemt u dan even contact op via de app met de leerkracht van uw
kind. U kunt zelf kiezen of u het gesprek op school plaats laat vinden (heeft onze voorkeur) of dat
u dat liever telefonisch doet. Als u naar school komt is het wel de bedoeling dat u de vijf triage
vragen die de leerkracht u zal stellen in verband met het Coronavirus ontkennend kan
beantwoorden.

Schoolbrengweek
De komende week doet onze school mee aan de Schoolbrengweek van School op Seef van Veilig
Verkeer Nederland.
Lopen of fietsen naar school
Tijdens de Schoolbrengweek roepen scholen de ouders en leerlingen op om zoveel mogelijk
lopend of op de fiets naar school te gaan. Want lopen of fietsen naar school is:


Goed voor je gezondheid en bewegen bevordert je leerprestaties,



Goed voor de verkeersveiligheid bij school,



Goed voor de verkeersvaardigheid van de kinderen,



Goed voor het milieu,



... en het is nog eens leuk ook!

De bedoeling is dat wij leerkrachten en kinderen de komende week niet met de auto
maar lopend of fietsend naar school komen. De kinderen krijgen vrijdag 11 september
(morgen dus) allemaal een kaart mee naar huis waar u dagelijks samen met uw kind bijhoudt dat
u met de fiets of lopend van en naar school gaat. Maandag 21 september leveren de kinderen
de kaart weer op school in en vullen we de schoolmonitor van School op Seef in. We zullen ook
dagelijks met de kinderen bespreken waarom het goed is om niet met de auto te komen.

Gezellig en veilig naar school tijdens de Schoolbrengweek (School op Seef)

De scholen zijn weer begonnen. Na een periode van veel
thuisonderwijs wordt er weer volop op school les gegeven.
Maar hoe ga je naar school? Tijdens de Schoolbrengweek,
die maandag 14 september start, roepen we leerlingen in
het basisonderwijs en hun ouders op om zoveel mogelijk
lopend of met de fiets naar school te gaan. Dat is niet
alleen veiliger dan met de auto, het heeft ook nog een
hoop andere voordelen.

Gezond, veilig, duurzaam en vooral leuk
De meeste ouders en kinderen gaan al vaak lopend of op de fiets naar school. Hiermee leveren zij
een bijdrage aan de verkeersveiligheid van henzelf en anderen. Het lopen en fietsen geeft nog
veel meer voordelen. Het is gezond voor de kinderen en de ouders en het is duurzaam.
Bovendien zien en beleven kinderen meer als ze lopend of fietsend naar school gaan.

SCHOOL op SEEF
De Schoolbrengweek is een onderdeel van het programma SCHOOL op SEEF. In dat programma
werken alle gemeenten in de regio Rotterdam-Den Haag, en een groot aantal scholen met steun
van het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid (ROV) Zuid-Holland samen aan
goede verkeerseducatie op school, en een veilige infrastructuur op de schoolroutes en in de
schoolomgeving. Wij ondersteunen het programma en roepen iedereen op om mee te doen met
de Schoolbrengweek.

Meer informatie Schoolbrengweek
Kijk op de website van SCHOOL op SEEF of op de website Maak een punt van nul

Tot slot
Voor ieders veiligheid is het belangrijk om de richtlijnen zorgvuldig te blijven opvolgen.
Mocht u op dit moment vragen hebben, dan kunt u die naar mij mailen.
Jantje Beton Lotenverkoop
Afgelopen woensdag ging de actieperiode van De Kleine Jantje Beton
Loterij van start. Leerlingen verkopen lootjes aan de deur op 1,5 meter
afstand én online via de Tikkie jij bent ‘m! actie. Door het wegvallen van de
actieperiode in mei is de actieperiode in september aangepast. De
lotenverkoop via machtiging duurt van 9 t/m 23 september. De online
lotenverkoop gaat nog door t/m 16 november 2020.

