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Doelpuntjes…
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Sem en Naud geboren
Hoi!
Wij zijn de broertjes Sem en Naud van der Veen en
geboren op 30 april. Het gaat heel goed met ons en
natuurlijk ook met papa en mama. We laten ze zien
dat we al goed kunnen drinken, slapen, poepen,
plassen en zingen. We hopen dat we binnenkort
kunnen laten zien hoe goed we groeien!
Groetjes Sem en Naud
(Juf Afke)

Schoolfotograaf
12 en 13 juli komt de schoolfotograaf. Dit jaar komt Simone Voort
(Sgoolfotografie) de portretfoto’s en groepsfoto’s maken. We zijn
superblij dat we de schoolfotograaf weer mogen ontvangen en de
groepsfoto’s en portretfoto’s gemaakt kunnen worden. De
broertjes/zusjes foto’s komen dit jaar te vervallen, aangezien we
ons bij de organisatie hiervan niet aan de geldende
coronamaatregelen kunnen houden.

Schoolreisjes
De schoolreisjes komen helaas te vervallen dit schooljaar. In het begin van het nieuwe schooljaar houden we
een feestweek i.v.m. de opening van de nieuwe school en ons 25 jarig jubileum en hopen we het
ruimschoots goed te maken. Wordt vervolgd…
Voor de groepen 8 wordt er een uitzondering gemaakt, omdat zij volgend jaar onze school verlaten hebben.

Gevonden voorwerpen
We hebben weer een hele verzameling aan gevonden
voorwerpen. Volgende week donderdag en vrijdag zullen we
dit voor en na school buiten uitstallen. Neem even samen
met uw kinderen een kijkje. Hopelijk komen er nog spullen
terug bij de eigenaar. Wat na vrijdag overblijft gaat in de
container of kledinginzameling.
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Dringend hulp gezocht
Voor het komende schooljaar zijn we dringend op zoek naar nieuwe brigadiers.
Vanwege het grote aantal schoolverlaters, kinderen van de personen binnen de huidige groep
brigadiers, is de nood dit jaar nog groter dan andere jaren.
De taken als verkeersbrigadier gaan ook weer meer zichtbaar worden vanaf het moment dat de nieuwe
school geopend zal worden (start nieuwe schooljaar). Op dat moment verwachten we dat er grotere
aantallen kinderen via het zebrapad aan de Kerkstraat over gaan steken. Deze situatie is zonder brigadiers
geen veilige situatie. Ondanks het feit dat het oversteekpunt een zebrapad betreft.
Wat houdt het brigadieren in:
• Eenmaal per week, sta je samen met een leerling brigadier uit groep 8, voor ongeveer 15
minuten bij de zebra om de kinderen veilig over te laten steken.
• De tijd dat je brigadiert kan in de ochtend (voor school) of in de middag (na school) zijn.
Deze keuze en de voorkeur voor een dag, mag je uiteraard kenbaar maken.
• Je let tijdens het brigadieren op de verkeersveiligheid rondom school.
• Aan het begin van het schooljaar volg je eenmalig een korte instructie, welke wordt gegeven
door Politie Peel & Maas (i.v.m. de verzekeringen).
Bovenstaande is eigenlijk alles wat we van je willen vragen.
Voelt het voor jou goed om de veiligheid voor de kinderen te vergroten door ze op een veilige manier naar
school te laten gaan, dan ben jij degene die we zoeken.
Mocht je vragen hebben of nog twijfelen, bel of mail dan gerust naar de verkeersouder.
Mogelijk kan dit helpen een goede keuze te maken.
Hopelijk tot snel!
Karin Koldewijn – verkeerscoördinator
Karin Beekers – verkeersouder (06-10449847; karin_cortenbach@hotmail.com)

Juni 2021

Kalender
10
15
21

MR-vergadering
Studiedag; kinderen vrij
Ouderraad-vergadering
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