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Agenda:
21 februari
21 februari
2 maart
16 maart

Portfolio mee naar huis
Start voorjaarsvakantie om 12.30uur
Einde voorjaarsvakantie
Start poëzieweek

Beste ouders/ verzorgers,
In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u een brief over het ontwerpen en opknappen van
ons schoolplein. Wij wensen u een fijne voorjaarsvakantie.

Brandweer groep 6
Op maandag 10 februari is de brandweer op bezoek
geweest in groep 6. De kinderen hebben van alles
geleerd over brandveiligheid. Het doel van deze
voorlichting was om de kinderen in te lichten over het
voorkomen van brand en hoe te handelen als er brand
uitbreekt. Dit hebben ze gedaan door middel van een
leerzame quiz en een leuk speurneuzen spel. Ook
hebben de kinderen een envelop mee naar huis
gekregen met tips om te kijken hoe brandveilig hun
huis is.

Nieuws van de MR - OPROEP VERKEERSOUDERS
De afgelopen weken zijn de leerkrachten samen met de kinderen uit het Lighthouseteam
druk in de weer geweest om de verkeersveiligheid in betere banen te leiden. De reacties
vanuit ouders/verzorgers zijn over het algemeen erg positief. De veiligheid van onze
kinderen moet bovenaan staan en gelukkig deelt een grote meerderheid deze mening.
Leerkrachten en leerlingen staan nu zowel voor schooltijd als bij het uitgaan van school,
buiten om sturing te geven en waar nodig ouders aan te spreken. Totdat er een structurele
oplossing is, zal het zeker nodig blijven om dit te begeleiden. Leerkrachten en leerlingen
kunnen dit helaas niet blijven doen. Leerkrachten moeten nu de klas alleen laten en
leerlingen missen steeds een deel van de lessen. Dit is niet wenselijk.
Wij zijn daarom op zoek naar verkeersouders die, direct na de voorjaarsvakantie, deze rol
voorlopig over willen nemen. Dit mogen natuurlijk ook opa’s en oma’s, ooms en tantes, etc
zijn.
U kunt zich opgeven via mr.koninginbeatrix@basisburen.nl en geef aan op welke dagen en
tijdstippen u beschikbaar bent. Het gaat op maandag, dinsdag en donderdag om 4

momenten en op woensdag en vrijdag om 2 momenten, steeds voor de start en bij het
uitgaan van school, ca. 15 minuten.
Hopelijk kunnen we er op deze manier samen voor zorgen dat onze kinderen veilig van en
naar school kunnen gaan, totdat de gemeente structurele maatregelen heeft doorgevoerd.
Meld u zich snel aan! Bedankt voor uw hulp!

Aanmelden nieuwe leerlingen
Komende periode gaan we een start maken met de formatie van het schooljaar 2020-2021.
We willen graag zo goed mogelijk kunnen inschatten met hoeveel leerlingen we volgend
schooljaar gaan starten en hoeveel leerlingen er in het nieuwe schooljaar zullen instromen.
Dit heeft behoorlijk invloed op de inzet van onze leerkrachten. Heeft u nog een zoon of
dochter die volgend schooljaar naar school gaat, meldt deze dan nu alvast aan.
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