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Op woensdag 2 okt. a.s. start de kinderboekenweek.
Tijdens deze 10-daagse ‘week’ staan voertuigen centraal, waarbij het thema is: Reis mee!
We openen deze week gezamenlijk op woensdag 2 oktober a.s. om half 9 op het schoolplein.
Passend bij het thema mogen de kinderen die dag reis- /vakantie artikelen meenemen, zodat het op
het schoolplein een vrolijke boel wordt. We denken bijvoorbeeld aan: opblaasbare strandballen,
zwembanden, koffertjes e.d. Bij slecht weer gaat de opening op het schoolplein niet door. De
leerkrachten 'openen' de kinderboekenweek dan met de leerlingen in de klas.
BOEKENMARKT
Één week voorafgaand aan de kinderboekenweek houden we altijd onze jaarlijkse boekenmarkt ism
De Giraf uit Dordrecht. Afgelopen woensdag werd de markt, in de teamkamer deze keer, zeer druk
bezocht. We hebben ca. € 1100,- euro omgezet, waarvan een deel voor de school is. We wensen
iedereen veel leesplezier met de zorgvuldig uitgezochte boeken en tot volgend jaar.
VEILIGHEID tijdens de BOUW
Di. middag 1 okt. om 14.30 uur zien we u graag aan Fazant 1 voor het slaan van de eerste paal.
Aansluitend mogen de kinderen meteen (mee) naar huis. Pip Westdijk (jongste leerling) en Maxim
Vromans (oudste leerling) gaan assisteren bij het slaan van deze feestelijke paal.
Tussen 8.00-8.30, 12.00-13.00 en 15.00-15.30 uur houdt de aannemer rekening met extra intensief
verkeer van onze leerlingen. Mocht u gevaarlijke situaties tegenkomen, wilt u dat z.s.m. melden bij
mij, zodat ik direct actie kan ondernemen om de veiligheid van de kinderen en u te waarborgen.
In overleg met gemeente en aannemer is afgesproken dat
de leerlingen en ouders die te voet naar school komen
over de stoep worden omgeleid. Deze omleiding wordt
middels signalering aangegeven. Houdt u daar de
komende periode aub rekening mee en let u erop dat uw
kind de omleiding volgt. Graag horen wij van u of de
omleiding en signalering werkt. Zo niet dan nemen we
onmiddellijk contact op met de projectleider en gemeente
om zaken aan te passen zodat het wel veilig is. Vanaf
maandag aanstaande is de signalering af. In de bijlage ziet
u op een plattegrond uitgetekend wat de bedoeling is.
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FLITS
Dit schooljaar zijn we in groep 4 t/m 7 gestart met een nieuwe methode voor voortgezet technisch
lezen. Dat de kinderen de lessen met de nieuwe boeken en het ‘maatjes’ lezen leuk vinden is op
deze foto’s goed te zien. Zo’n nieuwe methode vraagt ook van de leerkrachten nieuwe boeken te
lezen en elkaar opzoeken om te bespreken wat een goed werkbare aanpak is voor onze leerlingen.

SCHOOLBRENGWEEK
Beste deelnemer aan de Schoolbrengweek,
Wij kijken terug op een geslaagde eerste SchoolbrengWEEK. Hopelijk
geldt dit voor u ook. Met 289 deelnemende scholen heeft 1 op de 4
scholen in Zuid-Holland deelgenomen! Via Facebook en Twitter hebben
wij al diverse berichten voorbij zien komen van leuke activiteiten op
scholen en in gemeenten.
Een record aantal ouders heeft de belofte gedaan om tijdens de
Schoolbrengweek lopend of op de fiets naar school te komen. De
winnende school wordt in oktober 2019 bekend gemaakt. De
deelnemende ouders van deze school en de school zelf zullen hier per
e-mail bericht over ontvangen.
Uit de deelname aan de Schoolbrengmonitor blijkt dat 72% van de
leerlingen tijdens de Schoolbrengweek lopend of op de fiets naar school
is gekomen. Ruim 1 op de 4 leerlingen werd helaas toch met de auto gebracht. Op de achterbank
doen deze leerlingen geen ervaring op in het verkeer. Zo krijgen zij niet de kans om zich te
ontwikkelen tot veilige en zelfstandige verkeersdeelnemers. Wij hopen dat u aandacht wilt blijven
houden voor het haal- en brenggedrag.
Met hartelijke groet, R
 onald Wittenberg
Projectleider SCHOOL op SEEF Schoolbrengweek namens het
Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland (ROV-Z
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WORLD FOOD FESTIVAL
Het World Food Festival komt naar de Hoeksche Waard! Ga je mee op belevingstocht in deze
prachtige omgeving? Op zaterdag 12 oktober stap je op de hop-on hop-off bus en beleef je
het dagelijks leven op verschillende boerderijen. Laat je verrassen door de nieuwste innovaties.
Ontdek hoe ons eten wordt geproduceerd, ervaar hoe de producten worden verwerkt en
proef! Op elke locatie word je verrast met een lokale specialiteit. Tijdens deze bijzondere
hop-on hop-off tour geniet je ook van de prachtige vergezichten van het eiland Hoeksche
Waard. Ga mee op excursie, zie hoe boeren en telers ons eten produceren, ervaar hoe
producten worden verwerkt en proef! Het complete programma vind je op
www.worldfoodfestival.nl.
AGENDA
di.mid. 1 okt. Feestelijk paal slaan!
wo. ocht. 2 okt. Opening kinderboekenweek op het plein.
wo. mid. 2 okt. Schoolkorfbaltoernooi.
do. 10 okt. Café GEZIeN, aanvang 19.30 uur, deze keer in Open Hof te Oud Beijerland.
za. 12 okt. World food festival, zie de bijlage.
do. mid. 17 okt. 15.00-16.00 Schoolbrede afsluiting 1e Alles-in-1 project voor iedereen die
belangstelling heeft te komen kijken naar wat de kinderen geleerd en gemaakt hebben. De kinderen
geven uitleg in hun eigen groep, u bent van harte welkom ook bij andere groepen te gaan kijken.
za. 2 nov. Halloween in Plan Zuid.
BIJLAGE
● Plattegrond omleidingsroute voetgangers ivm de bouwwerkzaamheden.
● Informatie over het World Food Festival en de Hopse Waar hop-on hop-off
● Nieuwsbrief 4

