Agenda

Woensdag 7 oktober studiedag
Kinderen van de groepen 1 t/m 4 zijn vrij

Kinderboekenweek 2020
Thema dit jaar is EN TOEN ?
De start: woensdag 30 september.
In de eigen groep wordt deze mooie leesweek begonnen met de dans en het lied van
Kinderen voor kinderen! Kinderen mogen die woensdag ook verkleed in een kostuum van
vroeger (denk aan ridder, Romein, kasteelvrouwe enz.) naar school komen.
In de groepen zullen gedurende de week allerlei boeken worden voorgelezen en er horen
ook allerlei lessen bij.
Ook doet de school weer mee met de Nationale Voorleeswedstrijd in de groepen 4 t/m 8. In
de klas wordt de winnaar van de groep verkozen en diegene gaat op donderdag 8 oktober
voor de WP-jury voorlezen. De uiteindelijke winnaar wordt naar de landelijke wedstrijd
gezonden.
Op de laatste vrijdag van de Kinderboekenweek, 9 oktober, wordt in elke groep de
uitslag bekend gemaakt.
We gaan er weer een mooi boekenfeest van maken!!
Welkom Calin
Op de Willemsparkschool waren we al even gestart met wennen aan de nieuwe meester
en/of juf en hadden we misschien ook al alle verhalen over de zomervakantie verteld. Het
was waarschijnlijk even vreemd Calin, om de klas (groep 5) binnen te stappen, maar super
leuk dat je bij ons op school wilt blijven en we hopen dat je je snel thuis gaat voelen bij ons
en veel plezier zult hebben.

Schoolkassa
Volgende week staat in onze planning dat onze administratie, Annegreeth en Jolanda,
gebruik gaan maken van Schoolkassa. Dit betekent dat de brieven met informatie over de
ouderbijdrage niet meer verstuurd zullen worden door een extern administratiekantoor,
maar dat wij die zelf via ParnasSys kunnen versturen. Schoolkassa zal ook automatisch
betaalherinneringsmails versturen. Vandaag zullen jullie in de e-mail een brief ontvangen
over de vrijwillige ouderbijdrage.
Niet alleen de ouderbijdrage zal via Schoolkassa geregeld worden, maar ook de
overblijfbijdrage en de bijdrage voor het kamp van groep 8.

Het is dringend nodig dat schoolomgevingen veiliger gemaakt worden.
Automobilisten moeten schoolzones zo veel mogelijk ontwijken en ouders
dienen hun kinderen lopend of op de fiets naar school te brengen. Dit adviseert
Veilig Verkeer Nederland (VVN).
De organisatie heeft gesprekken gevoerd met scholen en gemeenten en geconcludeerd dat
de verkeersdrukte rondom basisscholen op veel plekken een probleem is. Daarom is er een
campagne gestart om een nieuw haal- en brenggedrag de norm te maken. Als kinderen
lopend of fietsend naar school gaan leidt dit tot minder verkeersdrukte in deze gebieden en
dus een betere verkeersveiligheid.
Afsluiten schoolstraten
Het zou de voorkeur hebben van de VVN om de directe schoolomgeving zelfs autoluw of
zelfs volledig autovrij te maken. “Het inrichten van schoolstraten, waarbij
schoolomgevingen vlak voor en na de schoolbel voor auto’s tijdelijk worden afgesloten,
gebeurt al steeds vaker”, licht VVN-directeur Evert-Jan Hulshof toe.
“Ook helpt het wanneer scholen en ouders onderling duidelijke afspraken maken over het
gewenste haal- en brenggedrag. De meeste basisscholen zijn gelegen in de woonwijk zodat
het makkelijk, leuk en leerzaam is om kinderen lopend of op de fiets te begeleiden naar
school. Totdat ze het zelf kunnen.” Het gebruik van een auto is ook lang niet altijd nodig. 95
procent van alle basisschoolkinderen woont binnen een straal van vijf kilometer van zijn
school.
Praktijkervaring
Het moet volgens de VVN dan ook absoluut mogelijk zijn om een nieuwe norm te realiseren.
Bovendien komt het ten goede van het kind als het niet met de auto wordt gebracht.
Kinderen doen dan praktijkervaring op met het verkeer, wat betekent dat zij zich eerder

bewust zijn van de gevaren en eerder zelfstandig naar school kunnen. Wanneer
schoolgaande jeugd met de auto wordt gebracht, doen ze die ervaring niet op.

Noot van ons:
We weten dat ouders van kinderen op de Willemsparkschool buiten de stad of verder weg
werken. Het zou goed zijn als zij verderop in de Frederikstraat parkeren bij het halen en
brengen van de kinderen.

