Een nieuwe info met onder andere de
vraag om wat extra te letten op de
anderhalve meter afstand en de
verkeerssituatie rondom de Hobbitstee.
Verder genieten wij van het prachtige
weer! Bijvoorbeeld door het geven van
buitenlessen, dat is nog eens leuk!
Maatregelen rondom het Corona-virus
U heeft allemaal de brief ontvangen met
de veranderingen rondom het onderwijs
en het Corona-virus. Gelukkig mogen
kinderen met een milde verkoudheid
gewoon weer naar school. Maar zoals u
waarschijnlijk heeft vernomen, neemt het
aantal besmettingen wel toe. Wij willen u
dan ook vragen extra alert te zijn op het
juiste gebruik van de in- en uitgang op de
Hobbitstee. Wij merken en horen vanuit
ouders dat dit toch vaak nog misgaat
ondanks dat wij nu ook bordjes hebben
geplaatst en pijlen voor de juiste
looprichting hebben gemaakt op het
plein. De ingang is aan de J.A.
Burgersstraat en de uitgang is aan de
prinses Irenelaan. Laten we met elkaar
hier goed op letten en elkaar herinneren
zo nodig. Alleen zo kan goed de
anderhalve meter gewaarborgd worden
op het plein.

Verkeersveiligheid rondom de Hobbitstee
Wij hebben vernomen dat het parkeren
rondom de Hobbitstee vaak voor
gevaarlijke situaties zorgt. Auto’s die half
op de stoep worden geplaatst, midden
op de straat, in een bocht of voor de oprit
van onze buren. Los van het feit dat dit
voor overlast zorgt, creëert dit ook zeer
onveilige situaties voor de kinderen. Dit
kan niet de bedoeling zijn! We begrijpen
volkomen dat niet iedereen in de
gelegenheid is om met de fiets of te voet
te komen maar er is parkeergelegenheid
in de buurt van de school, het is iets
verder lopen maar voor de veiligheid van
de kinderen zal niemand dit een
probleem vinden! Laten we er samen voor
zorgen dat de kinderen veilig naar school
of naar huis kunnen lopen of fietsen.
Schoolfruit
Goed nieuws! We zijn weer ingeloot om
mee te doen aan het Europees Schoolfruit
en groente programma! In de week van 9
november zal de eerste fruitlevering
komen. Meer informatie volgt!

Laptops!
Groep 8 maakt de eerste rekentoets op
de laptops! Wat een concentratie!

Een buitenles spelling, categorieën
benoemen springen in groep 6!

Nieuw aangeschaft, de vernieuwde versie
van Kleuterplein!
Binnen Kleuterplein en Lijn 3 is Raai de
Kraai de hoofdrolspeler! Welk kind kent
Raai de kraai niet in de onderbouw op de
Hobbitstee? Met deze grote handpop
worden kinderen uitgedaagd om te
delen. Raai is een vertrouwd figuur en
kleuters leren door te spelen, ervaren en
te ontdekken! Aan alle tussendoelen
wordt spelenderwijs maar gericht gewerkt
en met Raai en Kleuterplein combineren
wij de ontwikkelingsgebieden taal,
rekenen, wereldoriëntatie, motoriek,
sociaal-emotionele ontwikkeling, muziek
en voorbereidend schrijven.
Dit jaar is een nieuwe versie van
Kleuterplein aangeschaft! Nieuwe
materialen, alles weer up-to-date en een
digitale uitbreiding!
Belangrijke data
28-09-2020 Start Kinderboekenweek
09-10-2020 Afsluiting Kinderboekenweek
19-10-2020 Herfstvakantie
23-10-2020 Einde herfstvakantie
26-10-2020 Studiedag, alle kinderen vrij!

Kleuterplein met Raai de Kraai!

