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Doelpuntjes…

jaargang 25 nr. 2

Studiedag 30 september
Afgelopen woensdag hebben we op school een studiedag gehad met alle
leerkrachten van Den Doelhof.
Onder leiding van Suze Emonds (Tweemonds) hebben we in de ochtend
stil gestaan bij de processen die de afgelopen maand hebben
plaatsgevonden. We hebben achterom gekeken, welbevinden en
betrokkenheid in kaart gebracht, de theorie erbij genomen en gepaste
interventies gepland. Wat heerlijk om hier samen goed de tijd voor uit te
trekken. In het middaggedeelte zijn we de bevindingen van de ochtend
ook gaan vertalen in de inrichting. Er zijn mooie kasten geleverd en
ingericht waar een mooi aanbod voor de kinderen gepresenteerd kan
worden. Hieronder een impressie van onze studiedag.
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Corona update
Na opmerkingen van enkele ouders en versterkt door de persconferentie van afgelopen week, vinden we het
nodig om aandacht te vragen voor de volgende afspraken:
- Houd 1,5 meter afstand
- Kom met 1 persoon uw kind(eren) brengen en halen
- Houd het ophaalmoment zo kort mogelijk
Om de drukte bij het afhalen nog verder te beperken, komen de kinderen vanaf 5 oktober op aangepaste
tijdstippen naar buiten:
- De onderbouw (unit 1 t/m 4) is om 13.55 u. buiten
- De bovenbouw (unit 5 t/m 8) is om 14.05 u. buiten
Als iedereen zich aan bovenstaande afspraken houdt, moet dit voor voldoende rust en afstand zorgen.

Verkeersveiligheid
Na het plaatsen van een kiss&ride bord, de voetgangerssluis vanaf de Kerkstraat, het extra pad bij het
beachvolleybalveld en de aanpassing van de stoep aan de zijkant bij Winkelmolen, heeft de school samen
met de gemeente en de verkeersouder de drukte bij de kruising op de Dorpsstraat besproken.
Het is daar druk en soms onoverzichtelijk. We zien echter ook dat het kruip- en sluipverkeer is waar wel goed
door verkeersdeelnemers wordt opgelet. Aangezien het hele kruispunt volledig benut wordt, zijn er weinig
mogelijkheden voor aanpassingen die bijdragen aan het veiliger maken van de kruising. De sleutel ligt bij de
haal- en brengroute die ouders kiezen.
Ook in de ouderraad is de situatie besproken en de volgende punten kwamen daarbij naar voren.
Voor en door ouders:
- Laat uw kinderen wanneer mogelijk zelfstandig naar school komen.
- Gebruik de kiss&ride zone, wanneer uw kinderen zelfstandig naar binnen kunnen.
- Zijn uw kinderen al wat ouder? Spreek een plek af waar u uw kinderen ophaalt; dit hoeft niet persé
op het schoolplein te zijn.
- Te druk op de Dorpsstraat/ Pater Willemsplantsoen? Is een andere route rustiger/ veiliger? Bij de
verkeerbrigadiers aan de Kerkstraat is het rustig.
- Spreek met uw kinderen die zelfstandig naar school gaan af welke route u wilt dat ze nemen en waar
ze oversteken? Samen oefenen.
- Laat de auto zoveel mogelijk thuis of maak gebruik van een van de parkeerplaatsen die misschien iets
verder weg liggen. Maar alleen zo krijgen we de drukte wat auto’s betreft ingeperkt.
- De verkeersbrigadiers aan de Kerkstraat hebben het een stuk rustiger dan voorheen, ook deze ingang
(ook al is het misschien een beetje verder) is een veilige en rustige route om uw kinderen naar school
te brengen of zelfstandig te laten gaan. De voetgangerssluis is prima begaanbaar en hier mag gefietst
worden van de ingang tot de voetbalkooi.

Neem zelf de verantwoordelijkheid om een verstandige schoolroute te kiezen en het liefst te
voet/fiets naar school komen. Samen moeten we zorgen voor een veilige schoolomgeving!

Ontruimingsoefening
Afgelopen dinsdag hebben we een ontruimingsoefening gehouden met
de hele school. In alle units is vooraf al met de leerlingen gesproken
over wat we moeten doen wanneer het ontruimingssignaal afgaat.
Toen na een regenachtige ochtend een heerlijk zonnetje doorbrak, ging
het alarm af.
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De ontruiming verliep snel, goed en rustig. Alle groepen hebben zich buiten verzameld op de
kleuterspeelplaats. Leerkrachten die BHV’er zijn, waren te herkennen aan een geel hesje en voerden de BHV
taken uit. Nadat we er zeker van waren dat alle personen veilig het gebouw hadden verlaten en de ‘brand’
geblust was, mochten de kinderen weer terug naar binnen. In de groep is nagepraat over hoe het is gegaan
en wat de volgende keer nog beter kan.

Verwarming
We kunnen tot de herfstvakantie de (elektrische) verwarming nog niet
voluit gebruiken. Er moet eerst een nieuwe trafo geplaatst worden aan
de Kurversweg. Hiermee wordt gestart in week 42. Met de
temperatuurdaling in het vooruitzicht is het goed om de komende twee
weken rekening te houden met wat warmere kleding voor de kinderen.

Nieuw lid MR
Graag willen wij u voorstellen aan ons nieuw MR-lid.
Mijn naam is Laure Berben, ik ben de moeder van Job (groep 6) en Nina (groep 3). Voor
de komende periode heb ik mij beschikbaar gesteld voor de Medezeggenschapsraad, dit
omdat ik mijn betrokkenheid bij mijn kinderen en hun onderwijs van groot belang vind.
In het dagelijks leven ben ik werkzaam binnen het speciaal onderwijs. Zorgdragen voor
een goed pedagogisch klimaat, waarbij kinderen zich veilig voelen en zich kunnen uiten
is een van mijn basisvoorwaarden voor goed onderwijs.
Graag wil ik meedenken binnen de MR en ik zal hierin mijn visie en achtergrond mee
laten wegen. Ik hoor graag van ouders waar hun aandachtspunten liggen zodat we deze
kunnen meenemen binnen een overleg van de MR.
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