Nieuws
van de
Week
___________________________________________________________________________
Kenm.: Nieuws van de week nr. 8; vrijdag 19 oktober

Nieuws van de Week nr. 8
Vrijdag 19 oktober 2018

Jarigen!
Wie zijn er aankgomende week jarig?
22 oktober Lisa-Marie Groep 7A
23 oktober Koen
Groep 4
23 oktober Judith
Groep 3
24 oktober Luuk
Groep 3
25 oktober Demi
Groep 7A
Iedereen van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag
toegewenst!

Nieuwsbrief
Daar we iedere week ons best doen om de nieuwsbrief zo goed mogelijk in te vullen, merken
we ook dat we soms eigenlijk geen echt nieuws hebben. We zijn momenteel aan het nadenken
over een andere frequentie waarbij niet meer elke week de nieuwsbrief verschijnt. Daarnaast
zullen we medio jan 2019 starten met “Social Schools” die ouders via een app informeert over
de school. U wordt hier na de herfstvakantie nog verder over geïnformeerd. Mocht er
dringende informatie zijn, dan krijgt u deze natuurlijk direct via de leerkrachten of directie.

Personeel
Juf Wil Jansen en juf Marian de Jong verrichten op re-integratiebasis diverse
werkzaamheden binnen de school.

Afscheid Maaike Honders
Tot de herfstvakantie heb ik het werk van meester Frans waargenomen. Hoewel je in zo'n korte
tijd niet heel veel kan doen, hoop ik dat ik toch mijn steentje heb kunnen bijdragen. De Howiblo
boft met zo'n betrokken team!

Directievoering
Het is prettig om te melden dat meester Frans van Vliet zodanig is hersteld dat hij na de
herfstvakantie weer aan het werk kan en gaat re-integreren. Hij zal langzaam diverse
werkzaamheden gaan oppakken. Om dit proces voor meester Frans zo goed mogelijk te laten
verlopen, zal vooralsnog de dagelijkse leiding en de voortgang van de ontwikkelingen op
school voor de komende periode aan mw. Teja Ras worden overgedragen. Zij zal dan ook het
eerste aanspreekpunt zijn voor ouders en collega’s zodat meester Frans goed en volledig kan
herstellen. In voorkomende gevallen is het natuurlijk ook prima als u mij, meester Ron van
Lijf, meerscholendirecteur, benadert voor eventuele vragen. In de komende periode zult u
vaker over de voortgang van het re-integratietraject van meester Frans op de hoogte worden
gehouden.
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Kamp groep 6 en 7
De data van het kamp voor groep 6 en 7 zijn bekend! Noteer in uw agenda:
Woensdag 26 juni: kamp groep 6
Donderdag 27 juni: kamp groep 7
Deze groepen gaan naar Amersfoort.

Schoolfoto’s
Helaas is dit jaar niet alles vlekkeloos verlopen met de schoolfoto’s. Sommige kinderen hebben
geen inlogkaart ontvangen en een aantal kinderen uit groep 1-2A staan niet op de groepsfoto.
Dit probleem wordt nu opgelost. Indien u de groepsfoto al besteld hebt, kunt u contact
opnemen met Nieuwe Schoolfoto via: info@nieuweschoolfoto.nl. Zij zullen ervoor zorgen dat u
een goede groepsfoto ontvangt. Met excuses van de schoolfotograaf. De besteldatum voor de
gratis verzending wordt hierdoor verlengd tot en met zaterdag 27 oktober.

De klassenouders van dit jaar
Groep
1/2a
1/2b
1/2c
3
4
5a
5b
6a
6b
7
7/8
8

Klassenouders, ouder van:
Jip van Vliet, Nina Oostendorp, Isa Dijks
Jurre Spruit, Darien Plomp, Pim Hoekstra
Twan van der Neut
Elin van den Berg , Yara Haselkamp, Ruben Oostrom
Sep en Mex van den Berg, Tygo Mink
Thijmen Terlouw
Dex van der Meij, Stan Vergeer
Isabel van Kooten, Jenthe Splinter
Eva de Groot
Robin de Groot
Nick Roelse
Lars Amersfoort, Hugo Schiereck

Paaltjesdienst
Voor de zomervakantie zijn er in het wegdek 2 nieuwe paaltjes geplaatst om het veiliger te
maken voor de leerlingen van groep 8. Nu ook de omwonenden van de school een sleutel
hebben ontvangen gaat groep 8 de paaltjes weer bedienen. Dit betekent dat u tijdens haal-en
brengtijden niet meer door kunt rijden met de auto tot aan het hek. Dit om de veiligheid van
onze leerlingen en uw kinderen te verhogen.

ANWB Streetwise

Op vrijdag 2 november heeft de verkeerscommissie weer een leuke, interactieve
verkeersdag ingepland. De commissie heeft er voor gezorgd dat instructeurs van ANWB met
hun “Streetwise” programma aanwezig zijn op De Howiblo. Alle groepen leren deze dag door
het oefenen met praktijksituaties beter om te gaan met het huidige verkeer.
ANWB Streetwise bestaat uit 4 onderdelen
- Bij Toet toet leren de groepen 1 en 2 verkeersgeluiden herkennen en oefenen het veilig
oversteken. Daarnaast wordt geoefend met de autogordel in combinatie met het kinderzitje.
- Tijdens Blik en klik leren de groepen 3 en 4 over veilig oversteken. Het belang van het dragen
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van de veiligheidsgordel en gebruik van een kinderzitje in de auto wordt geoefend met een
spannende gele elektroauto.
- Hallo auto leren de groepen 5 en 6 over de remweg van een auto en de invloed van reactietijd
op die remweg. Ze nemen zelf plaats op de bijrijdersstoel van een ANWB lesauto en mogen
zelf remmen.
- Bij Trapvaardig tenslotte trainen de groepen 7 en 8 in praktische fietsvaardigheid. Er wordt
gefietst over een uitdagend parcours en ze trainen moeilijke manoeuvres. Ook rijden ze met
een zware rugzak op. Zodat ze straks beter voorbereid zijn op het zelfstandig fietsen naar de
middelbare school.
Voorafgaand
aan
deze
ochtend
vindt
de
jaarlijkse
fietsverlichtingscontole plaats; want het is enorm belangrijk dat uw kind
goed zichtbaar is in het verkeer! Dit betekent dat de fietsen van de
leerlingen bij aankomst op het schoolplein (08.00 – 08.25 uur)
gecontroleerd worden op verlichting. Als de verlichting goed is,
ontvangen de leerlingen een sticker. Mocht de verlichting niet goed zijn,
is er de mogelijkheid om ter plaatse lampjes aan te schaffen. De
fietsverlichting kan ook eerder worden gekocht; van 29 oktober t/m 2
november lopen er 2 groep 8 leerlingen op het schoolplein waar u
normale fietsverlichting kunt aanschaffen voor € 2,50 per set of
ventielfietsverlichting voor € 4,00 per set. Daarnaast hebben 2 vaders
voor 2 november tijd vrijgemaakt om ter plaatse kleine reparaties uit te
voeren.
In verband met de controle willen we vragen of de kinderen allemaal op de fiets komen. Groep
7 en 8 hebben hun fiets nodig voor de activiteit van de ANWB; het is voor hen dus noodzakelijk
dat zij op de fiets komen.
Wij kijken uit naar een leuke en leerzame dag, vol met interactieve activiteiten voor alle
leerlingen.
De Verkeerscommissie

Fijne vakantie,
Team Howiblo
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