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Datum: vrijdag 10 februari 2023 

  

Koningsspelen; gewijzigde lesdag voor groep 1/2 
 
Op vrijdag 21 april worden de Koningsspelen weer georganiseerd. We willen dit graag allemaal op 
dezelfde dag vieren, dus ook met groep 1 en 2. Dat betekent dat groep 1/2 op woensdag 19 april vrij is 
en in plaats daarvan op vrijdagochtend 21 april naar school gaat. Noteert u dat vast op de kalender? 
Groep 1/2 en groep 3/4 vieren de Koningsspelen op school, en de groepen 5 t/m 8 gaan een leuk 
programma volgen op de voetbalvelden bij CEC. We houden u op de hoogte.  
 
 
 
 
Nog even en dan is het zover! Dan kunnen de kinderen allemaal kennis maken met Streetwise!  
Dat is niet alleen leuk, maar ook heel nuttig. Kinderen nemen vanaf ongeveer vier jaar bewust onderdeel 
aan het verkeer. De ANWB heeft daarom verschillende lessen ontwikkeld die helpen bij het 
verkeersvaardig maken van leerlingen vanaf groep 1. Op dinsdagmorgen 14 februari krijgt elke groep een 
leuke, interactieve en leerzame les. Streetwise is opgebouwd uit vier lessen passend bij de leeftijd en 
ontwikkelfase van basisschoolleerlingen. Professionele instructeurs komen dinsdagochtend naar school 
en geven verkeerstrainingen op maat. Met speciaal ontwikkelde lesmaterialen zoals elektrische- en 
rijlesauto's, zebrapaden verkeerslichten, opblaasbare auto's en een fietsparcours wordt de praktijk zo 
veel mogelijk nagebootst. Wat gaan de kinderen doen?  

Groep 1 en 2: Toet toet 
In deze les staat het herkennen van (gevaarlijke) verkeersgeluiden en het oefenen met oversteken 
centraal. Daarnaast leren kinderen waarom het zo belangrijk is om een kinderzitje en de autogordel te 
gebruiken als ze in de auto zitten. 

Groep 3 en 4: Blik en klik 
In deze les leren de kinderen wat ze zelf kunnen doen om hun veiligheid in het verkeer te vergroten. Ze  
leren onder andere veilig over te steken over een zebrapad en tussen twee auto’s. Ook leren ze begrijpen 
waarom je in de auto een gordel en autostoeltje moet gebruiken.  
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Groep 5 en 6: Hallo auto 
Deze les gaat over de remweg van een auto en de invloed van reactietijd 
op die remweg. Ze nemen plaats op de bijrijdersstoel van een ANWB 
lesauto en mogen zelf remmen! Ook het dragen van een 
veiligheidsgordel en wie een autostoeltje of zitverhoger moet gebruiken 
komen in deze les aan bod. 

 
Groep 7 en 8: Trapvaardig 
De les “Trapvaardig” traint kinderen uit groep 7 en 8 praktische fietsvaardigheid. Ze fietsen over een 
uitdagend parcours en trainen moeilijke manoeuvres. Hierin komt van alles aan bod: slalommen, 
over schuine stukjes fietsen, over je schouder kijken en je hand uitsteken en toch rechtdoor fietsen. 
Ook fietsen ze met een zware rugtas op om zich voor te bereiden op het zelfstandig fietsen naar de 
middelbare school.  
De kinderen van groep 7 en 8 hebben voor dit onderdeel hun fiets nodig. Wilt u ervoor zorgen dat uw 
kind dinsdag met de fiets naar school komt? 
Het belooft een leuke ochtend te worden. Er komen uiteraard foto’s op de blog in SchouderCom.  

De leerkrachten zijn momenteel druk bezig met het zoeken naar en 

boeken van leuke schoolreizen. In verband met de aanbetalingen en de 

reserveringen vragen we u daarom het geld voor de schoolreis van uw 

kind(eren) op korte termijn over te maken. In SchouderCom krijgt u 

hierover een brief. Mocht u moeite hebben met de betaling, schroom 

alstublieft niet en neem dan contact op met Yvonne Gerdes of met de 

penningmeester van de MR. Samen komen we altijd tot een goede 

oplossing.  

Op maandag 20 februari hebben wij een studiedag, dus alle kinderen zijn deze dag vrij! We gaan met 

beide teams flink aan het werk. ’s Morgens hebben we weer een cursusbijeenkomst over de 

Vreedzame school en ’s middags buigen we ons over toetsen en rapporten, want voor De Mende 

gaan we werken met een nieuw rapport.  

 

 

Herinnering; studiedag 20 februari 
 

Schoolreis  



 
 

 

• Voor “Petje af” hebben zich tien kinderen opgegeven. Aanstaande zondag gaan ze beginnen. 

We wensen deze kinderen heel veel plezier met alle leuke dingen die ze gaan doen! 

• De luizenbrigade gaat na de voorjaarsvakantie en na de meivakantie op beide scholen van 
start. We zijn blij met de vrijwillige ouders die zich hebben opgegeven. Hartelijk bedankt 
daarvoor! 

• We krijgen veel vragen over de nieuwe school en over de groepsverdeling. Er is op dit 

moment helaas nog niets bekend. Zodra er nieuws is hoort u dat van ons.  

 

Kalender 

 
 

Maandag  13 februari Deze week rapportgesprekken op Runde en Meent  

Dinsdag  14 februari  Streetwise voor Runde en Meent  

Donderdag  16 februari GMR 

Maandag 20 februari Leerlingen vrij i.v.m. studiedag 

Donderdag 23 februari Rapporten mee naar huis  

Maandag 27 februari Voorjaarsvakantie 

Maandag  6 maart Schoolfotograaf op De Meent (info volgt)  

Donderdag  9 maart  Schoolfotograaf op De Runde (info volgt)  

 

 

 

 

Kort nieuws  

 


