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Streetwise ANWB
Op 24 september startte Streetwise ANWB.
Wat hebben we genoten die dag!
Gelukkig viel het weer mee en konden de buitenactiviteiten ook plaatsvinden.
Groep 1 / 2 deed mee aan Toet Toet: We hebben geoefend met oversteken in de
gymzaal . Daarbij moesten we goed opletten op de geluiden die we hoorden. Ook het
auto-zitje met de gordel is door verschillende kinderen uitgeprobeerd.
Groep 3 / 4 was in het Heem voor Blik en klik. Geweldig om met de elektrokar mee te
mogen rijden en ook het oversteken te oefenen. Het belang van het autostoeltje/
zitverhoger was een onderdeel . Wat gebeurt er als je plots moet remmen???
Groep 5/ 6 was op het parkeerterrein bij de sportvelden bezig met het inschatten van
de remweg. Het was top dat ze zelf ook mochten remmen in de ANWB-lesauto.
Groep 7 /8 heeft zich Fietsvaardig gedragen. Na de les in de groep konden ze buiten op
het plein oefenen.
We hebben genoten van de praktische lessen!
Jerry en Tjennie van de ouderraad hebben de hele ochtend meegeholpen om de
activiteiten in het Heem en het parkeerterrein te begeleiden. Erg bedankt!
Alle kinderen hebben een vaardigheidsdiploma ontvangen van de ANWB.

SpelenSponsoring
Door een mooi sponsorbedrag werden we
in staat gesteld het spelmateriaal te
vernieuwen en uit te breiden. De kinderen

daarom op maandag 15 oktober om 12.45
uur een sponsorloop lopen om geld in te
zamelen voor de NatuurWerkWeek. De
sponsorloop zal plaatsvinden rondom de
school en de leerlingen zullen zoveel
mogelijk rondjes lopen. Vanaf 24 september
zullen ze langs familie, vrienden en buren
gaan om te vragen of ze willen sponsoren.
Mocht u niet benaderd zijn door een van de
leerlingen en u wilt toch een steentje
bijdragen, dan kunt u altijd een leerling
aanspreken. Naast de sponsoring is het ook
leuk als de leerlingen zoveel mogelijk
aanmoediging krijgen bij het lopen van de
rondjes om de school! We zien jullie graag
langs de route!!

zijn dolenthousiast. Kliko’s vol met
spelmateriaal en ja zelfs een echte basket.

Kindernevendienst
Zwemvervoer
Denkt u er nog aan om het bedrag van €
51,00 te storten op rekeningnummer NL96
RABO 0328 9098 07 t.n.v. R.P. Driedonks
inz. Stg. Trinamiek o.v.v. zwemvervoer en
de naam van uw kind.

Onderwijsassistent
Vorige Nieuwsbrief heb ik u verteld dat
Nicole Kraan, onze onderwijsassistent, ons
gaat verlaten en haar geluk gaat zoeken op
Curaçao. Veel geluk, Nicole! Gelukkig kan ik
u melden dat na de herfstvakantie Lianne
van der Heiden haar taken overneemt. Wij
wensen Lianne heel veel succes!

Op zondag 7 oktober om 11.00 uur is er een
kindernevendienst in de Basiliek van de H.
Nicolaas. Tijdens de viering gaan wij met de
kinderen naar het parochiecentrum om te
praten over de betekenis van Dierendag.
Verder gaan wij gezellig knutselen, is er iets
te eten en te drinken. Alle kinderen zijn van
harte welkom! Breng je je dierenknuffel
ook mee?
Graag tot ziens!!!

BELANGRIJKE DATA:
-

Sponsorloop
Dit jaar staat de NatuurWerkWeek weer
voor de deur. De kinderen van groep 7 en 8
zullen een week allerlei activiteiten doen in
de natuur, maar dat kan natuurlijk niet
zonder kosten. Het uitgangspunt is dan ook
dat de kinderen moeten ervaren dat ze iets
ervoor moeten doen. Alle kinderen zullen

3 okt.: OPENING
KINDERBOEKENWEEK
5 okt.: STUDIEDAG TRINAMIEK:
alle kinderen hebben vrij.
16 okt.: NB 28-04
20-28 okt.: HERFSTVAKANTIE

