Donderdag 14 november 2019

Klimophetnieuws
Deze week:
 Fietsverlichtingsactie
 Info avond voortgezet onderwijs
 Word een musicalster

Fietsverlichtingsactie

Data om te onthouden
Vrijdagmiddag 15 november
Groepen 1 t/m 4 ’s middags vrij.
Vrijdag 22 november
Groepen 3 t/m 8 krijgen rapport
mee naar huis
Vanaf 25 november
Oudergesprekken in alle groepen.
Heeft u zich al ingeschreven?

Kinderen zijn kwetsbaar in het verkeer, helemaal als ze fietsen zonder goede
verlichting. Uit onderzoek blijkt dat met goede fietsverlichting de kans op een
aanrijding in het donker daalt met wel 20 procent. Nu de dagen korter worden doet
onze school weer een fietsverlichtingsactie om met elkaar het verkeer veilig te
maken.

In alle groepen wordt aandacht besteed aan deze actie. De kinderen kijken naar
filmpjes en er wordt over het belang van goede fietsverlichting en reflectie
nagepraat. Regel is, wanneer de lantaarnpalen aan zijn, moet je fietsverlichting ook
aan.
Enkele kinderen uit de bovenbouw gaan op donderdag 21 november aan de
hand van een checklist de fietsen van de kinderen controleren tussen 8.10 uur en
8.30 uur. Degenen waarvan de fietsverlichting niet in orde is krijgen de checklist
mee naar huis om aan hun ouders te laten zien. De kinderen krijgen sowieso een
leuk aandenken als ze hun fiets laten controleren.
U kunt als ouder helpen door ervoor te zorgen dat uw kind op pad gaat met een
fiets met goed werkende verlichting en reflectie. Daarnaast kunt u reflecterend
materiaal aanbrengen op tassen en kleding. Zelf het goede voorbeeld geven helpt
natuurlijk ook!
Vriendelijke groeten,
de verkeerscommissie
Voor regels fietsverlichting en reflectie zie onderstaande link:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/fiets/vraag-en-antwoord/wat-zijn-deregels-voor-fietsverlichting-en-reflectie-op-een-fiets

Informatieavond over het voortgezet
onderwijs voor ouders en leerlingen
van de groepen 7 en 8
Op dinsdagavond 19 november organiseren wij
een informatieavond over het voortgezet
onderwijs voor ouders en leerlingen van de
groepen 7 en 8.
Vertegenwoordigers van verschillende scholen
voor voortgezet onderwijs zullen u bijpraten
over de mogelijkheden na de basisschool. Tevens kunt u bij hen terecht met uw vragen.
Met de kennis die u verzamelt kunt u in de maanden erna op zoek naar een geschikte
school voor uw kind.
Omdat wij dit maar een keer in de twee jaar organiseren nodigen wij ook ouders en
leerlingen van de groepen 7 uit.
De bijeenkomst begint om 19.30 uur en duurt tot 20.30 uur.
Hiermee vervalt de eerder aangekondigde bijeenkomst Kick-off VO.
WORD EEN MUSICALSTER IN 4 DAGEN!
Hou jij van zingen, dansen en acteren en ben jij tussen de 6 en 12 jaar? Deze
kerstvakantie komt de Musical4daagse weer terug naar de Stadsschouwburg en
Philharmonie in Haarlem. Maak een musical in 4 dagen voor een echt publiek. Geen
ervaring nodig.
Het unieke concept geeft kinderen vanaf zes jaar de kans om in de vakantie een
eenmalige musicaltraining te volgen. Zowel de repetities als de presentatie vinden plaats
in de Philharmonie in Haarlem
Voor wie?
Iedereen met een passie voor zingen, dansen en acteren mag meedoen! Kinderen van 6
tot 12 jaar kunnen zich aanmelden voor de Musical4daagse.
Goed om te weten
27 december t/m 30 december | 09:00 tot 14:00
2 januari t/m 5 januari | 09:00 tot 14:00
Inschrijven kan tot 13 december via de website: www.musical4daagse.nl.
Let op, er is maar beperkt plaats!
Kosten voor 4 dagen: €137,95
Meer informatie:
Website: www.musical4daagse.nl
Email: info@musical4daagse.nl
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=2iNGY29xnVc

