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Belangrijke data 

16 oktober Handbal jongens 

19 t/m 27 oktober Herfstvakantie 

30 oktober Handbal meisjes 

6 november Nationaal schoolontbijt 

11 november Zwemcircuit 

18 november OV-vergadering 

5 december Sinterklaas op school 

19 december Kerstspel en kerstdiner. Let op! Deze datum staat foutief vermeld 

in de ouderkalender 

21 december- 

5 januari 

Kerstvakantie 

 

* De informatieavond voor de groepen 1 en 2 vindt plaats in januari. 

 

Wie werkt voor wie 

14 oktober Elize werkt voor Iris  

15 oktober Elize werkt voor Iris  

16 oktober Hennie werkt voor Marjolein  

29 oktober Elize werkt voor Marga  

4 november Elize werkt voor Mirjam Nina werkt voor Marinka 

5 november Elize werkt voor Marinka  

11 november Elize werkt voor Marjolein  

12 november Elize werkt voor Marjolein  

18 november  Elize werkt voor Mirjam  

25 november Elize werkt voor Marga  

26 november Elize werkt voor Mirjam  

2 december Elize werkt voor Marjolein  

3 december Elize werkt voor Marjolein  

9 december Elize werkt voor Marga  

10 december Elize werkt voor Mirjam  

16 december Elize werkt voor Iris  
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17 december Elize werkt voor Marinka  

 

Inhoud 

0 Fietsencontrole 

0 Verkeer rondom de school 

 

Fietsencontrole 

Op 21 november hebben wij onze jaarlijkse fietscontrole voor de kinderen van de 

groepen 3 t/m 8. De kinderen worden op deze dag op de fiets verwacht. Op de volgende 

onderdelen wordt gelet: 
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Verkeer rondom school 

Iedere ochtend en middag is het een komen en gaan met het brengen en halen van 

kinderen. Dit leidt tot veel verkeersdrukte rondom de school. Vooral het brengen en 

halen met de auto zorgt soms voor onveilige situaties. Auto’s worden op plaatsen 

geparkeerd waar dat niet kan, onder andere bij de inritten waar fietsers de stoep op 

kunnen, maar ook in de bochten of op de stoep. Als u uw kind met de auto naar school 

brengt, wilt u dan uw auto op een veilige plaats parkeren!  

Het liefst zien wij dat uw kind lopend of op de fiets naar school komt.  

 

Als de kinderen op de fiets komen, horen deze in het fietsenhok of in het fietsenrek. De 

kinderen van de groepen 1 en 2 parkeren hun fiets in het fietsenhok op het kleuterplein. 

De kinderen van de groepen 3 t/m 8 parkeren hun fiets in het fietsenhok aan de Klimop. 

Op sommige dagen is het extra druk met fietsen i.v.m. gym. Probeer de fietsen zo netjes 

mogelijk in het fietsenhok/rek te plaatsen. Zo gaan we zuinig en netjes om met de 

fietsen van alle kinderen 

Verder willen wij nog even de aandacht vestigen op de rijroute die ervoor moet zorgen 

dat het veilig wordt bij school. Deze route is als volgt (tussen 08.15 uur en 08.30 uur ’s 

ochtends): als je aan komt rijden vanaf de Ceintuurbaan Noord ga je rechtdoor via De 

Hop en dan aan het eind linksaf De Hulst in en vervolgens weer de tweede zijstraat 

linksaf de Klimop in en deze rij je door tot aan de school. Zie ook onderstaand 

tekeningetje. 

Voor de fietsers geldt: vanaf de Hop linksaf de Klimop in (denk aan de ruime bocht) en 

via de inrit tegenover de ingang van het schoolplein de stoep op, vanaf daar lopend met 

de fiets aan de hand en zet je je fiets netjes in het fietsenhok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rijroute bij de Tandem 

Oranje is fietsroute,  

Blauw is autoroute 
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Parkeren bij de Tandem 

P parkeren auto 

NP is niet parkeren 

 

Formulieren 

We hebben nog niet van alle kinderen de formulieren terug, waarop de ouders kunnen 

aangeven welke gegevens we over de kinderen mogen verspreiden. Volgens de AVG 

mogen we geen gegevens (dus ook niet op de klassenlijst en geen foto’s), van kinderen 

verspreiden zonder expliciete toestemming van de ouders.   

Berichten van buiten 

Theatervoorstelling Plons 
  

  

 

Zaterdag 12 oktober in De Brinkhof (Norg)  

Kikkertje Kiki ontdekt de wereld om zich heen en raakt verwonderd 

door de schoonheid van de vijver. Net als onze kleine medemens zet 

ze haar eerst stappen in een grote wonderlijke wereld. 

 

Een poppenvoorstelling door Smoespot Theater voor kinderen vanaf 4 

jaar (Groep 1 t/m 3). 

 

Zaterdag 12 oktober om 10.30 uur 

Locatie: Dorpshuiszaal in de Brinkhof te Norg 

Entree: 2,-  

Kaartverkoop in de bibliotheken in Norg en Roden 
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