Memo 5
Kbs Kievitsloop
----------------------------------------------MR-vergadering
Op dinsdag 22 november is de volgende MR-vergadering. De MR denkt
en beslist mee in zaken die voor school van belang zijn. Te denken valt
o.a. aan het vakantierooster, onderwijskundige zaken, Corona en
huisvestingsonderwerpen. Vergaderingen van de MR zijn openbaar en
ook u bent van harte welkom om een vergadering bij te wonen onder
het genot van een kop koffie of thee. Later in het schooljaar vergaderen
we op 24 januari, 14 maart, 16 mei en 27 juni.

Halloween
Vlak voor de herfstvakantie was er een fantastische Halloweentocht
door onze wijk. Het werd een waar spektakel. Onze school was ook een
van de haltes op de route. Het was griezelen voor de kinderen en hun
ouders, maar genoten hebben ze ook. En dat hebben wij ook, een
initiatief om volgend jaar zeker te herhalen.

Inhoudsopgave
Blz. 1 MR-vergadering
Blz. 1 Halloween
Blz. 2-4 BVL nieuws
➔ Fluor modeshow
➔ Verkeer rondom school
➔ Groene voetstappen
➔ Lopend/ fietsend naar
school
Blz. 5 Jeugd ontbijt
Blz. 6/7 Lezen in de thuissituatie

Hieronder kunt u enkele ervaringen van kinderen van onze school lezen.
Fenna uit groep 7
Halloween is heel erg leuk, omdat het allemaal heel erg leuk was
versierd. Ook was er bij sommige huizen iets te doen zoals door een
doolhof gaan. Er waren enge dingen maar ook dingen die leuk en
grappig waren. School deed ook mee. Je kon daar snoep uit een nep
handen krijgen en ze lieten je ook wel wat schrikken, met allemaal leuke
dingen. Alle huizen waren echt leuk versierd.

Agenda
15-17 nov. Oudergesprekken
22 nov. MR-vergadering
24 nov. Memo 6

Curtis uit groep 7
Halloween was super leuk, omdat mensen je probeerden bang te maken.
Soms lukte dat niet en soms weer wel. Op school was het meer grappig
dan eng. Veel kinderen
probeerden 2 snoepjes te
pakken, mij lukte het om 2
te pakken. Linc die liet zijn
bakje 15 keer vallen, hij
had snoepjes gevonden en
hij raakte snoepjes kwijt. Ik
liep met Kyan, Linc en Jack.
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Er is deze keer veel nieuws van de verkeerswerkgroep. Er vonden meerdere verkeer gerelateerde
activiteiten plaats. Hieronder kunt u er van alles over lezen.
Fluor modeshow
Omdat de wintertijd weer is ingegaan en
de dagen weer korter worden, hadden we
vorige week de fluorweek. De kinderen
hebben geleerd dat het belangrijk is in het
donker reflecterende kleding te dragen,
zodat je goed te zien bent in het verkeer.
Alle kinderen van groep 1 t/m 4 hebben
reflecterende hesjes gemaakt, die ze
mochten showen in een echte modeshow
en op een echte catwalk. Iedereen zag er
prachtig uit, het was dan ook een echt
spektakel.
De kinderen van groep 4 hadden van alles
bedacht om hun hesje zo opvallend
mogelijk te maken. Iedereen viel dan ook
goed op in het donker. In groep 4 heeft
Bentley gewonnen, maar ook Dibab, Jack
en Elena vielen in de prijzen.
Groetjes van groep 4!
Verkeersveiligheid rondom school
Daarnaast een herhaalde oproep gelet op de verkeersveiligheid rondom school. Een aantal punten
die van belang zijn: haal uw kind niet op het fietspad op (kom binnen de schoolpoorten en kom het
schoolplein op), parkeer uw auto in de parkeervakken en houd de stoep vrij, laat de auto staan en
kom te voet of met de fiets (verderop kunt u hier meer over lezen).
Deze oproep wordt gesteund door de buurtbewoners rondom onze school. Ook zij zijn bezorgd over
de drukte en het verkeersgedrag rondom school, maar vooral om de veiligheid van de kinderen.
Groene voetstappen
De Groene voetstappen zitten erop. En wie is de meest milieuvriendelijke klas?
Trommelgeroffel......
Op de derde plaats: groep 4, met 89 % groen transport!
Op de tweede plaats: groep 8 met 92 % autovrije verplaatsing naar school!
En de winnaar …… met maar liefst 95 % Groene voetstappen is …… nog meer trommelgeroffel ……

Groep 7!!!!!!!!
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----------------------------------------------Natuurlijk alle complimenten voor de leerkracht van deze groep die zijn kinderen zo gemotiveerd
heeft om te voet en met de fiets naar school te komen 😁
Op dinsdag 1 november kwamen de verkeersouders Daniëlle en Angelique een prijsje verloten in
deze klas 🎊🎉🎁
Saar uit groep 7 vertelt
Kbs Kievitsloop, onze school, mocht de hele week aan de Groene Voetstappen werken. Nou even
terugspoelen wat zijn de Groene Voetstappen.
Nou Groene Voetstappen zijn dat je elke dag, ochtend en middag binnen komt en op het bord aan
tikt met wat je naar school bent gekomen. Met de voet, met de step, met de fiets of met de auto.
Oké nu weet je wat de Groene Voetstappen zijn, laat ik dan nu beginnen met mijn verhaal. Helaas
was ik maandag ziek en kon ik dus niet weten wat er was gebeurt maar dinsdag was ik er wel bij. We
kwamen binnen en gingen dus de Groene Voetstappen aan tikken op het bord en dat deden we
eigenlijk heel de week zo. En toen waren de Groene Voetstappen eigenlijk alweer voorbij. Toen was
het wachten tot de einduitslag. En toen de dag van de uitslag en dit viel op een dinsdag. Dit was wat
er stond. De Groene Voetstappen zitten erop en wie is het milieuvriendelijkst geweest?
Trommelgeroffel……. Op de derde plaats… groep 4 met 89%. Op de tweede plaats staat… groep 8
met 92% en op de eerste plaats staat groep 7 met maar liefst 95%. En dus wij groep 7 hebben
gewonnen met de Groene Voetstappen. En als prijs hebben we plantjes gekregen die 2 keer per
week water moeten hebben.
Fietslichtcontrole
Vrijdag 4 november was de grote fietscontrole. Wij moesten met de fiets naar school. Althans alleen
groep 5 tot met groep 8 moesten op de fiets. Wij mochten om 10 over half 10 naar buiten en onze
fiets laten controleren.
Als onze fiets goed verlicht was kregen we een sticker op onze fiets, deze was dan goedgekeurd.
Daarna kregen we ook nog plaatjes mee. En de groepen 1 tot met 4 deden een modeshow, de
kinderen konden een glow in the dark pakket winnen.
Zorg dat je zichtbaar bent in het verkeer door Emma Vermunt en Roos Groenendijk uit groep 5.
Groep 5 heeft afgelopen woensdag sjablonen op de grond gespoten. Het zorgt ervoor dat meer
mensen op de fiets hun licht aan doen. Het was leuk en heel grappig omdat de sjablonen steeds op
onze kleren waaide. Toen gingen we het schoon maken en toen zat er ineens een spin in onze
wasbak.
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Kinderen vinden lopend of met de fiets naar school gaan gezelliger dan met de auto. Hoewel 95% van
alle basisschoolkinderen niet verder dan vijf kilometer bij school vandaan woont, kiezen sommige
ouders er toch voor om hun kind met de auto naar school te brengen. Best gek. Lopend en fietsend
naar school moet weer normaal gaan worden en daarom presenteert Veilig Verkeer Nederland aan
alle papa’s en mama’s 5 voordelen!

Je maakt als ouder maar één keer de periode mee waarin je je kind naar school kunt brengen. Zo’n
moment komt nooit meer terug. Integreer verkeerseducatie op een natuurlijke manier in je
dagelijkse routine en onthoud waarom je lopend en fietsend naar school wil gaan.

Voordelen van lopen of fietsen naar school
1. Het is véél gezelliger
Het is al gezegd, kinderen vinden zo’n ritje op de achterbank naar school eigenlijk helemaal niks. Veel
liever gaan ze lopend of met de fiets naar school toe. Zie het als een kwaliteitsmomentje die jij en je
hummel samen ervaren. Maar pas op! Deze periode is ook zo weer voorbij, want voordat je het weet
zijn ze groot en willen ze niets liever dan alleen naar school toe gaan.
2. Meer praktijkervaring
Kinderen die met de auto naar school worden gebracht, leren minder over verkeer dan kinderen die
lopend of met de fiets naar school komen. Dit terwijl praktijkervaring hard nodig is om uiteindelijk
veilig aan het verkeer te kunnen deelnemen. Neem dus de tijd om samen te oefenen!
3. Eerder zelfstandig
Kinderen die weten hoe het verkeer werkt doordat zij vaak lopend of met de fiets naar school zijn
gegaan, kunnen eerder zelfstandig naar school toe dan kinderen die deze ervaring niet hebben.
4. Veilige schoolomgeving
Uit gesprekken tussen VVN, scholen en gemeenten blijkt dat verkeersdrukte rondom scholen in veel
plaatsen een probleem is. Auto’s waarmee kinderen worden gebracht, zorgen regelmatig voor
onoverzichtelijke situaties en ongelukken. Op de fiets naar school maakt de buurt blijer.
5. Moeder natuur wordt er blij
Uiteraard. Ook moeder natuur vindt het leuk wanneer je de auto vaker laat staan en je kind lopend
of fietsend naar school brengt.
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