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HET IS HERFST

ONDERWERPEN

Hopelijk heeft u met uw gezin kunnen genieten van de herfstvakantie, ondanks alle
beperkingen. Het team van De Zandberg heeft teruggekeken op een gezellige en vrolijke

Het is herfst

afscheidstournee van Hans Staps. De kinderen hebben ieder op hun eigen manier
gezorgd voor mooie en warme herinneringen voor meneer Hans. We wensen Hans

Belangrijke data

natuurlijk alle goeds in zijn nieuwe functie. Gelukkig is hij maar een telefoontje

Verkeersweek; bewust naar school!

Daar zijn we blij mee.

verwijderd van ons en hij heeft beloofd, waar mogelijk, een helpende hand toe te steken.

Zoals u heeft kunnen lezen in de brief van het College van Bestuur staan de komende

Groene voetstappen

weken toch weer in het teken van Covid 19. Alle zeilen worden bijgezet om iedere groep

Fietsverlichting en fluoractie

te bemensen, de RIVM maatregelen blijven onverminderd van kracht en voor u betekent
het dat u, wanneer u op school moet zijn, wordt gevraagd een
mondkapje te dragen bij verplaatsingen binnen de school. Over de vorm van de

Fietsencheck

geplande oudergesprekken (voor groep 1 /2 en 8) wordt op dit moment nagedacht en we
houden u vanzelfsprekend op de hoogte.

Fiets parkeren op het schoolplein

Met het vooruitzicht van donkere dagen met kans op slecht weer vragen wij extra
aandacht voor deze Courant, die geheel in het teken staat van de Verkeersweek van 2

Met een korreltje zand...

t/m 6 november.

Waarnemend directeur

BELANGRIJKE DATA
MA 2 november

MR

WO 4 november

OR

DO 12 november

10-min gesprekken groep 1-2 en kennismakingsgesprekken groep 8

DI 17 november

10-min gesprekken groep 1-2 en kennismakingsgesprekken groep 8

MA 23 november

Start Zandberg Academie periode 2
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VERKEERSWEEK, BEWUST NAAR SCHOOL!
Van 2 t/m 6 november besteden we extra aandacht aan verkeersveilig en duurzaam
verkeer van, naar en rondom onze school. Dat doen we onder andere door de
volgende acties:
groene voetstappen;
fietsverlichting en fluoractie
fietscheck
fiets parkeren op het schoolplein

GROENE VOETSTAPPEN
Ook dit jaar doen we mee aan de actie ‘Groene Voetstappen’.
Het doel: zoveel mogelijk leerlingen komen lopend, met de fiets, steppend of
skatend naar school. Tijdens de Verkeersweek, maar het liefst natuurlijk altijd!
We zijn er trots op dat we al een hele groene school zijn. Van de 16 scholen in
Breda die vorig jaar mee deden, behaalden we de tweede plaats: maar liefst 86%
van onze leerlingen komt te voet of met de fiets naar school! Laten we dat zo
houden. Of beter: laten we voor de 100% gaan.
Daarom vragen wij u uw kind tijdens de Verkeersweek (maar ook zeker daarna!)
lopend, met de fiets, steppend of skatend naar school te laten komen. Dat is goed
voor het milieu. En beter voor de verkeersveiligheid rondom onze school. Vindt u
dat gevaarlijk: rijdt dan samen met uw kind naar school. Dan helpt u uw kind naar
zelfstandig deelnemen aan het verkeer.

FIETSVERLICHTING EN FLUORACTIE
Slechte zichtbaarheid in het verkeer is een belangrijke ongevalsoorzaak.
Wist u bijvoorbeeld dat de kans op een aanrijding met 20% afneemt als je goede
fietsverlichting hebt? Opvallen in het verkeer is, zeker in de donkere maanden,
daarom ontzettend belangrijk.
In de Verkeersweek vragen wij uw aandacht om de verlichting en reflectoren van de
fiets van uw kind extra te controleren. En om uw kind met een Fluorhesjes naar school
te laten komen. Zo is uw kind ook in het donker goed zichtbaar voor aankomende
auto’s. En met goede verlichting kun je zelf ook goed zien waar je rijdt.
Wel zo veilig toch?
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FIETSENCHECK
Een veilige fiets is de basis om veilig te kunnen fietsen. Daarom checken we elk
jaar de fietsen van de kinderen in de groepen 6 tot en met 8. Vooraf alvast de fiets
in orde brengen? Op vvn.nl/fietscheck vindt u de punten waaraan een veilige fiets
voldoet.

FIETS PARKEREN OP HET SCHOOLPLEIN
De kinderen van de groepen 7 en 8 komen via het achterplein naar school en
parkeren hun fiets tussen de nietjes. De kinderen van de groepen 5 en 6 komen
via het Claralaantje naar school en parkeren hun fiets in de fietsenrekken op de
speelplaats. De kinderen van groepen 1/2, 3 en 4 komen via de grote
toegangspoort en parkeren hun fiets tussen de nietjes. Kortom, zoals nu ook
gebeurd.

MET EEN KORRELTJE ZAND...
Wat worden de afspraken op juiste wijze ingevuld.
HERHALING om het samen goed te blijven invullen. Dit voor ieders gezondheid!
Bij het wegbrengen graag in tempo doorlussen en beide kiss-and-walk zones gebruiken voor een laatste knuffel (of eerder).
Slechts één persoon de kinderen brengen en ophalen, ook al zijn opa én oma nog zo trots op hun kleinkinderen.
Om 08.30u en 13.00u gaat de bel. Dan gaan alle leerlingen van het schoolplein direct naar binnen, ook groep 6-7-8.
Leerlingen die thuis eten kunnen vanaf 13.00u weer naar binnen. Geef ze nog een boterham :-) zodat het niet al 12.55u wordt.
Bij het ophalen achter de pylonnenlijn blijven staan en uw lieve kinderen bij u houden.
Afspreken vooral blijven doen, echter buiten het schoolplein de tijdafspraken maken en telefoonnummers uitwisselen.
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