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Streetwise 
Vorige week donderdag stond in het teken van ANWB Streetwise. Voor alle groepen was er een 
activiteit die betrekking had op verkeersveiligheid: 
 

• bij “Toet toet” leerden de groepen 1 en 2 in de speelzaal verkeersgeluiden herkennen en 
oefenden het veilig oversteken. Daarnaast werd geoefend met de autogordel in combinatie 
met het kinderzitje.  

• tijdens “Blik en klik” leerden de groepen 3 en 4 in de gymzaal veilig oversteken. Het belang 
van het dragen van de veiligheidsgordel en gebruik van een kinderzitje in de auto werd 
geoefend met een spannende gele elektroauto. 

• bij “”Hallo auto” leerden de groepen 5 en 6 op de Maartenshof over de remweg van een auto 
en de invloed van reactietijd op die remweg. Ze namen zelf plaats op de bijrijdersstoel van een 
ANWB lesauto en mochten zelf remmen. Ook het belang van het dragen van een 
veiligheidsgordel en het gebruiken van een stoelverhoger kwam in deze les aan bod. 

• Bij “Trapvaardig” tenslotte trainden de groepen 7 en 8 op het schoolplein de praktische 
fietsvaardigheid. Er werd gefietst over een uitdagend parcours en ze trainden moeilijke 
manoeuvres.  

 
ouderbijdrage  
Dit jaar wordt weer voor alle kinderen die de school bezoeken op 01-01-2023 door de 
Oudervereniging een ouderbijdrage gevraagd van €17,50 (dit is exclusief €0,50 administratiekosten 
per transactie). De inning van de bijdrage vindt zoals altijd in januari plaats via ISY, u ontvangt hier te 
zijner tijd meer informatie over. Het geld voor de schoolreis zal later worden geïnd. 

 
kriebelen 
Op maandag 9 januari zullen alle kinderen weer worden gecontroleerd op luisjes. Wilt u uw kind(eren) 
de avond van tevoren de haren (laten) wassen en ze op deze dag geen gel laten gebruiken? 
 

Kerstdiner 
Wat was het een leuke Kerstviering gisteravond! Alle 
kinderen kwamen in feestelijke kleding naar school en 
genoten van een gezellig en lekker etentje. Wij willen 
iedereen bedanken die hier op welke manier dan ook een 
bijdrage aan heeft geleverd. 
  

vrij 
Op vrijdag 23 december zijn alle groepen vrij vanaf 12:00 
uur. Voor alle kinderen start dan de Kerstvakantie.  
De school begint weer op maandag 9 januari 2023. 
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Wij zijn:  
Een vereniging waar alle ouders van de kinderen die onze school bezoeken lid van zijn  
 

De vereniging bestaat verder uit:  
• Dagelijks bestuur (voorzitter, penningmeester en secretaris)  
• Leden van de diverse werkgroepen  

 

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door:  
• Tanja Franssen, voorzitter (tanja.franssen@home.nl)  
• Judith Belfroy, penningmeester (belfroy-ververs@home.nl)  
• Nina Schuijren, secretaris (bolke51@hotmail.com)  

 

Wij organiseren o.a. (samen met de klassenouder van de groepen):  
• Sinterklaasfeest  
• Kerstactiviteit  
• Carnaval  
• Paasactiviteit  
• Koningsspelen  
• Schoolreisje  
• Jaarafsluiting  

 

Wij bekostigen deze activiteiten door:  
Het vragen van een vrijwillige bijdrage van €17,50 (excl. Є0,50 administratie) die 1x per jaar door 
middel van een betalingsverzoek via het programma ISY wordt geïnd (begin januari). Voor de kosten 
van het schoolreisje wordt een tweede betalingsverzoek gedaan (april/mei)  

 

Wij vergaderen:  
4 à 5 keer per jaar, waarvan de eerste vergadering van het schooljaar een openbare vergadering is 
waarbij alle leden welkom zijn. De uitnodiging hiervoor wordt verspreid via de Triangel Nieuwsbrief  

 

Wij zijn:  
Altijd op zoek naar enthousiaste ouders die deel uit willen maken van een van de werkgroepen  

 

Contact:  
U kunt contact opnemen met het bestuur van de Oudervereniging door middel van het sturen van een 
mail naar een van bovenstaande emailadressen  


