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Nr. 17 Woensdag 12 mei 2021 

 

Geslaagde Koningsspelen 
Het thema van de Koningsspelen was dit jaar IK+JIJ=WIJ. Met dat thema lieten we zien dat 

samen ons net dat beetje extra geeft en dat hebben we die dag op veel manieren gemerkt. 

De kinderen hebben hun beste beentje voorgezet bij alle leuke buitenactiviteiten die door het 
team georganiseerd zijn en dankzij de ouderraad konden we allemaal genieten van een 

heerlijk buffet! OR bedankt voor het lekkere eten en jullie hulp bij deze zonnige en gezellige 
dag ! 

 

 
 
Ter herinnering 

 
• Team/studiedag: maandag 17 mei zijn alle kinderen vrij. Het team heeft dan een 

team/studiedag. 

• Schoolfotograaf: dinsdag 18 mei komt de schoolfotograaf op school. Er worden ook 
foto’s met broers en zussen gemaakt.  

 

Uitreiking Twents Verkeersveiligheidslabel 
Sinds afgelopen maandag is onze school in het trotse bezit van het Twents 

Verkeersveiligheidslabel. We hebben dit label gekregen, omdat we voldoen aan alle criteria 
voor een verkeersveilige school. Dit houdt onder andere in dat: 

• De school in alle groepen een actuele verkeersmethode gebruikt 

• De school in alle groepen structureel tijd besteedt aan verkeersonderwijs 
• Alle leerlingen in hun schooltijd meedoen aan het theoretische- en praktische 

verkeersexamen 
• Leerlingen jaarlijks het verkeersgedrag en de verkeersregels op het schoolplein of op 

straat oefenen (deelname aan Streetwise) 

• De school een verkeersouder heeft en er afspraken zijn gemaakt over het veilig halen 
en brengen van de kinderen 

• De school zich inzet voor de veiligheid op de school-thuisroutes van de leerlingen 

• In de schoolgids een paragraaf staat over verkeersveiligheid en verkeersonderwijs 
 

Na de uitreiking ontvingen we nog een mail van de heer Westerik (begeleider Twents 
Verkeersveiligheidslabel) met complimenten over de brigadiers die hij aan het werk had 

gezien. Hij had er met bewondering naar staan kijken: prachtig dat ouders en school op deze 

manier samenwerken om de verkeersveiligheid te vergroten! 
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ANWB verkeersplein 

Nog meer verkeersnieuws: een ouder attendeerde ons op de actie ANWB verkeersplein voor 

een schoolplein. We hebben ons hiervoor aangemeld, voldoen aan alle criteria en maken nu 
officieel kans op het verkeersplein! 

  

 
 

Onze school komt op een stemsite te staan. Op 21 mei gaat de stemsite live. Vanaf deze 
datum vragen we ouders en alle mensen, die de school en de verkeersveiligheid van de 

kinderen een warm hart toedragen, op onze school te stemmen. Hoe meer stemmen we 

verzamelen, hoe groter de kans is dat de school er met het Verkeersplein vandoor gaat. 
Stemmen kan van 21 mei tot 10 juni. Per provincie maakt één school kans op het 

Verkeersplein. Zodra het adres van de stemsite bekend is, laten we het ouders weten. 
 

Vakantierooster 2020 – 2021 

Hemelvaartsdag + vrijdag 13 mei  en 14 mei 2021 
Pinksteren   24 mei 2021 

Zomervakantie  9 juli t/m 22 augustus 2021 

Daarnaast zijn er nog 2 studiedagen ingepland op: maandag 17 mei en woensdag 23 juni. 

 


