
 

 

 
 
 
 
 

AGENDA 
 

Agenda 
 

2 oktober  
Fietscontroles groep 4, 6 en 8 
 
7 oktober 
Gebedsgroep 8.30 uur 
 
9 oktober  
Studiedag team, leerlingen vrij 
 
10 oktober – 18 oktober 
Herfstvakantie 
 
 

 

                 Nieuwsflits 25-09-2020 
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7954 GC Rouveen 
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Fietscontroles 
Op 2 oktober zijn er fiets-
controles. Leerlingen van 
groep 4, 6 en 8 kunnen 
hun fiets laten keuren. 
We willen u vragen om 
de fiets(en) van uw 
kind(eren) zelf te 
controleren op veilig-
heid. Dit geldt natuurlijk 
voor alle kinderen die de 
fiets gebruiken voor 
woon-werkverkeer en 
niet alleen voor de 
leerlingen van groep 4, 6 
en 8.  
 
In deze tijd van het jaar schenken we als school extra aandacht aan het 
veilig en goed verlicht op pad gaan. De eisen voor de fietskeuring vindt 
u hierboven. De leerlingen in groep 4, 6 en 8 hebben hier een apart 
formulier voor mee naar huis gekregen.  
 
Let op: Voor de keuring van fietsen in groep 4, 6 en 8 geldt dat het niet 
verplicht is. Is het lastig om de fiets van uw kind op school te krijgen? 
Weet u of uw kind bij voorbaat al dat de fiets niet goedgekeurd gaat 
worden? Dan hoeft de fiets niet gecontroleerd te worden.  
 
Kinderboekenweek  
Van woensdag 30 september tot en met donderdag 8 oktober is het 
Kinderboekenweek. Tijdens de Kinderboekenweek besteden we op 
school extra aandacht aan het (voor)lezen. Het thema van de 
Kinderboekenweek is dit jaar ‘En toen?': ‘Met dit thema gaan we terug 
in de tijd. Geschiedenis komt tot leven en laat kinderen werelden van 
vroeger ontdekken. Lees spannende verhalen over ridders, verplaats je 
in oorlogstijd of kom van alles te weten over de Oudheid. Je hebt geen 
tijdmachine nodig om andere tijden te ontdekken (maar je kunt er in 
het actieprentenboek wel even mee op reis!). Verken de wereld van 
toen door het lezen van boeken’.    
In elke groep staat een boek centraal. Voor de groepen 1, 2 en 3 is dat 
het boek ‘Tijdmachien’, voor de groepen (3), 4 en 5 het boek ‘Mees en 
Tijn en het geheim van het kasteel en voor de groepen 7 en 8 ‘Maffe 
meester Daan duikt in de verleden tijd’.    
Op woensdagochtend 7 oktober zal Kindertheater Deepdeep een 
muzikale voorstelling geven voor de groepen 1 t/m 4. In de groepen 5 
t/m 8 komt schrijfster Judith van Helden op bezoek. Ook zal er in de 
groepen 7 en 8 een voorleeswedstrijd gehouden worden.   
We hopen met elkaar veel leesplezier te beleven tijdens de 
Kinderboekenweek!   



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Rectificatie 
In de nieuwsbrief van 28 augustus stond een verkeerde datum. De studiedag die daar genoemd 
wordt is niet op 6 april, maar op 13 april.  
 
Gebedsgroep  
Wilt u een keer mee bidden? Op woensdag 7 oktober van half 9 tot half 10 komt de gebedsgroep 
weer samen. Vanwege de coronamaatregelen nog niet op school, maar bij de familie Stegeman 
(Oude Rijksweg 515). Van harte welkom! 
 
Thuiswerken van leerlingen i.v.m. corona 
Sinds de persconferentie van 18 september zijn de regels rondom het thuis blijven met klachten 
versoepeld voor kinderen. Waarschijnlijk heeft u dit wel meegekregen. Leerlingen met klachten 
hoeven niet thuis te blijven en hoeven niet getest te worden. Dat neemt niet weg dat leerlingen 
misschien sneller thuis blijven dan anders en dat u graag ziet dat zij thuis wat schoolwerk doen, al 
is het alleen maar dat de online oefeningen voor bijvoorbeeld rekenen gemaakt kunnen worden. 
Hier hebben we vanuit het team een korte handleiding voor gemaakt. Deze kunt u gebruiken 
wanneer uw kind een dag ziek thuis blijft, of wanneer u als gezin misschien plotseling in 
quarantaine moet. Deze handleiding om vanuit huis bij de digitale leerstof van onze school te 
komen vindt u als aparte bijlage bij deze nieuwsflits.   
 
Reflecterende hesjes 
De dagen beginnen weer korter te worden. Vanaf de herfstvakantie geldt weer de regel dat alle 
kinderen die op de fiets komen een hesje dragen. Alle leerlingen die aan komen fietsen zonder 
hesje worden hier door de pleinwacht op aangesproken. 
 
De regel van het dragen van hesjes geldt tot aan de voorjaarsvakantie. Het zou mooi zijn wanneer 
ook fietsende volwassenen een hesje dragen.  
 
Mocht u hesjes kwijt zijn, meldt u zich dan even bij de school. Tussen de gevonden voorwerpen 
liggen nog een heel aantal hesjes zonder naam.   
 
Gevonden voorwerpen 
Denkt u aan de gevonden voorwerpen? Hierover is gisteren een Parro-bericht uitgegaan.  
 
Open morgen 
De open morgen die onder voorbehoud gepland stond in oktober gaat niet door vanwege de 
maatregelen rondom het coronavirus.  


