Beste ouders,
Verkeer? Samen doen we het veilig! Sinds een paar weken is een gedeelte van het
parkeerterrein afgezet door de bouwbedrijven. Ook nu beide scholen aan Hooibeestje
dezelfde schooltijden hanteren, is het drukker op de weg en op de fietspaden. Dat
geeft een onveilig gevoel. De slogan van Veilig Verkeer Nederland roept iedereen in
het verkeer op om extra goed uit te kijken. Samen moeten we er voor zorgen dat
onze kinderen veilig naar en van school kunnen lopen of fietsen. VVN schrijft: Dat
onveilige gevoel heeft overigens niet alleen te maken met de infrastructuur, maar ook
met gedragingen van weggebruikers.
Veel kinderen komen te voet of met de fiets naar school. Laten we er met z’n allen
voor zorgen dat zij veilig over kunnen steken en de ruimte krijgen rondom de
fietsenrekken. Er zijn ook behoorlijk wat kinderen die door hun ouders met de auto
gebracht en opgehaald worden. Indien u met de auto naar school komt, staan
hieronder nog enkele (on)geschreven verkeersregels:
1. Laat uw kind op een veilige plek uitstappen
2. Parkeer in de daarvoor bestemde vakken, of iets verder van school
3. Houd een passende snelheid aan
4. Geef het goede voorbeeld
Verkeer? Samen doen we het veilig!
Vriendelijke groeten,
Paul Beumer –directeur
Activiteitenagenda
Ma.
Ma.
Ma.
Ma.
Do.
Ma.
Do.
Wo.
Wk.
Do.

29 okt.
29 okt.
29 okt.
29 okt.
1 nov.
5 nov.
8 nov.
14 nov.
47/48
29 nov.

Start nieuwe thema IPC
Start hoofdluiscontrole
Start KiVa-vragenlijsten
Kinderraad gemeente Tiel
GGD-screening
Leerlingenraad De Bataaf
MR-vergadering
OV-vergadering
Mogelijkheid tot gesprekken op school
GGD-spreekuur
–volgens afspraak-

Unit 1, 2 & 3
Unit 1, 2 & 3
Unit 2 & 3
15.30 u.
5 jarigen
8.30 u.
19.30 u.
20.00 u.

Korte terugblik
Fietscontrole
De jaarlijkse fietscontrole is dit keer uitgevoerd door wijkagent Rianne Schimmel. Zij
nam nog 3 agenten mee. Met de controle van de fietsen hopen we dat de kinderen de
komende donkere maanden veilig en goed zichtbaar de weg op gaan.
Tielse Kinderraad
Eliza en Martijn (uit unit 3) zijn inmiddels geïnstalleerd in de Tielse Kinderraad.
Samen met een groep enthousiaste kinderen denken zij na over onderwerpen
die zij van belang vinden voor Tiel. Op 29 oktober vergaderen zij voor het eerst.
Leerlingenraad De Bataaf
De leerlingenraad van De Bataaf bestaat uit: Justin, Emma-Sophie, Fiene, Isis en
Vico. Zij hebben met meneer Paul gesproken over: Wat gaat goed op De Bataaf?,
Wat kan beter op De Bataaf? en Wat mis je op De Bataaf? De leerlingenraad zal
deze vragen ook gaan stellen aan de kinderen in unit 1, 2 en 3. Tijdens de
vergadering van 5 november wordt hier verder over doorgesproken.
Voorleeswedstrijd
De voorleeswedstrijd is dit jaar gewonnen door Lisa uit unit 2. Zij ontving een
boekenbon en mag een jaar lang genieten van de wisselbeker. Proficiat!

Wat er gaat gebeuren
Incasso ouderbijdrage
Rond 1 november wordt de ouderbijdrage van uw kind(eren) geïncasseerd, indien u
de oudervereniging hiervoor heeft gemachtigd.
Nieuwe thema’s IPC
De thema’s van IPC die in de units na de herfstvakantie starten zijn:
Unit 1: Aan tafel
Unit 2: Jong en oud
Unit 3: Nederland wordt Nederland
KiVa-vragenlijst (oktobermeting)
De kinderen van unit 2 en 3 vullen een vragenlijst in over klasgenoten, over de
leerkracht, en natuurlijk over de kinderen zelf. De vragen gaan niet alleen over
pesten, maar bijvoorbeeld ook over vriendschappen en hoe het op school gaat.
De informatie uit de vragenlijsten is nuttig voor leerkrachten.
Mogelijkheid tot een tussentijds gesprek
In november (week 47 en 48) bestaat de mogelijkheid om een gesprek aan te
vragen. Hier kan u, maar ook de leerkracht/coach van uw kind gebruik van maken.
U kunt de coach van uw kind benaderen voor een afspraak.

