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GROENE VOETSTAPPENWEEK 2017

Jaarlijks
doen
wij
mee
aan
de
Groene-Voetstappenweek. In die week gaat het
om de verkeersveiligheid/duurzaamheid. We
stimuleren de kinderen zoveel mogelijk lopend
of met de fiets naar school te komen. De
verkeersveiligheid rondom school laat net voor
en net na de schooltijden vaak te wensen over.
Er is te weinig parkeergelegenheid, wat leidt tot onveilige situaties. Wij stimuleren de
kinderen zoveel mogelijk verkeersdeelnemer te worden, zodat ze leren om te gaan met
verkeersregels. Daarbij bewegen de kinderen en zijn we duurzamer bezig met elkaar.

Kerkviering
Inmiddels zijn we al een paar weken 'Goed op
Weg' in het nieuwe schooljaar 2017/2018.
Traditiegetrouw gaan we met de hele school
naar de kerk om het nieuwe schooljaar te
vieren. In tegenstelling wat er in het
parochieblaadje staat begint onze viering om
9.00 (dus niet om 8.30) in de Nicolaasbasiliek.
Het thema is DE SCHOOL ALS VEILIGE BASIS.
Wij nodigen iedereen uit om deze woordviering
met ons te beleven. Ook opa's, oma's ,
kennissen zijn van harte welkom. De viering
duurt een half uur tot drie kwartier. De
kinderen worden gewoon om 8.30 op school
verwacht. Wij wensen iedereen alvast een fijne
viering!

voor de onderbouw een speurtochtje rondom
school waarbij de kinderen zoveel mogelijk
verkeerstekens moeten zoeken, waardoor ze
zich bewust worden van het aantal en de
functie van de verkeerstekens. D.m.v. een extra
verkeersbrief wordt u in de loop van de
Verkeersweek op de hoogte gehouden van de
activiteiten. Al met al belooft het een leuke
leerzame week te worden!!!!!!!!! We willen u
vragen of de kinderen van groep 4 en 5
maandag 18 september de fiets mee naar
school willen nemen!!! Groep 6,7 en 8 mag
dinsdag de fiets meenemen! (Bij slecht weer zal
het fietsparcours verzet worden naar een
andere dag. U wordt daarover d.m.v. de mail
geïnformeerd.)

Ouderbijdrage 17-18

Groene activiteiten
In de GroeneVoetstappenweek worden er
activiteiten
georganiseerd
zoals
een
oversteekparcours voor groep 1/2,3 in de
speelzaal, 2 verschillende fietsparcoursen voor
groep 4 t/m/ 8. Daarnaast zijn we dagelijks
bezig met een onderdeel van het verkeer. Er is

Ook dit jaar willen we prachtige activiteiten
organiseren. We hebben uw bijdrage daarom
weer hard nodig. Graag verzoeken wij u om €
50 per kind vóór 13 oktober 2017 over te
maken naar Ouderraad Nicolaasschool, IBAN
NL59 RABO 0159286573 onder vermelding van
naam en groep van uw kind(eren). Dit bedrag is
ouderbijdrage én bijdrage schoolreisje. Indien
de ouderbijdrage voor u financieel lastig is, dan
zoeken wij naar een oplossing. Neem hiervoor
contact op met onze penningmeester, Irene
Hilhorst
bereikbaar
op
ouderraad@nicolaasschool.nl

 Activiteiten ouders

Wilt u meehelpen om Palmpaasstokken te
versieren, het kerstdiner te begeleiden, luizen
te pluizen of wilt u zich inzetten voor iets
anders? Vink dan snel uw keuze aan via de
online
lijst
https://goo.gl/forms/WQVuhbGp8NBt6al52.
Alleen de ouders, die op de activiteitenlijst
voorkomen, worden door de leerkrachten
benaderd. Ouders van kleuters, die tijdens dit
schooljaar instromen, kunnen zich bij de
leerkracht aanmelden.

Luizencape

Luizencape verkrijgbaar en betalen ( € 6,50 ) bij
de juf!
BELANGRIJKE DATA:
Kerkviering: 15 sept.: 09.00 uur Basiliek
Groene Voetstappenweek: 18-22 sept. voor
alle groepen een week in het kader van de
duurzaamheid.
Maandag 18 september: groep 4 en 5 nemen
de fiets mee naar school.
Dinsdag 19 september: groep 6,7, en 8
nemen de fiets mee naar school.

Kijk ook op onze Facebookpagina

