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Beste ouders/verzorgers,
Bij deze de bijzonderheden voor de komende periode:
Fietscontrole in de verkeersweek:
Komende week zal het thema verkeer in alle groepen centraal staan. Op dinsdag is er
ANWB-Streetwise met het volgende programma:
Groep 1 en 2: Toet toet
In deze module staat het herkennen van (gevaarlijke) verkeersgeluiden en het oefenen met
oversteken centraal. Daarnaast leren kinderen waarom het zo belangrijk is om een kinderzitje
en de autogordel te gebruiken.
Groep 3 en 4: Blik en klik
Wat kan je zelf doen om je veiligheid in het verkeer te vergroten? Kinderen leren onder
andere veilig oversteken over een zebrapad en tussen twee auto’s. Ook leren ze begrijpen
waarom je in de auto een gordel en autostoeltje moet gebruiken. Bij sommige verkeerslessen
vertellen de instructeurs over het belang van een fietshelm en kunnen de leerlingen dit tijdens
de les ervaren.

Groep 5 en 6: Hallo auto
De module Hallo auto leert kinderen over de remweg van een auto en de invloed van
reactietijd op die remweg. Ze nemen plaats op de bijrijdersstoel van een ANWB lesauto en
mogen zelf remmen! Ook het dragen van een veiligheidsgordel en wie een autostoeltje of
zitverhoger moet gebruiken komen in deze les aan bod.
Groep 7 en 8: Trapvaardig
De module Trapvaardig traint kinderen uit groep 7 en 8 praktische fietsvaardigheid. Ze
fietsen over een uitdagend parcours en trainen moeilijke manoeuvres. Hierin komt van alles
aan bod: slalommen, over schuine stukjes fietsen, over je schouder kijken en je hand uitsteken
en toch rechtdoor fietsen. Ook fietsen ze met een zware rugtas op om zich voor te bereiden op
het zelfstandig fietsen naar de middelbare school.
De jaarlijkse fietscontrole zal plaatsvinden op dinsdagmiddag (groep 5 t/m 8) en
donderdagmiddag (groep 1 t/m 4). Wilt u uw kind zijn/haar fiets meegeven op deze
dagen? Hieronder kunt u zien op welke punten gecontroleerd zal worden.
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Ouderavond:
In afwachting van de versoepelingen eind september hebben we, onder voorbehoud, een
ouderavond gepland op dinsdag 12 oktober. We houden u op de hoogte over in welke
vorm de ouderavond plaats kan vinden. Uiteraard zijn we in de tussentijd bereikbaar voor
al uw vragen.
Stagiaires:
Ook dit jaar bieden we een leerplek aan een aantal stagiaires:

Tess Zijlstra
onderwijsassistent
(groep 1-2)

Lynn Segerink
student social works
(alle groepen)

september 2021

Shannen Reinders
Pabostudent
(groep 4-5)
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Funlab stichting Fundament:
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Data: alle data van dit schooljaar zijn weer te vinden op de website en in
Schoudercom
dinsdag 7 september

Fietscontrole groep 5 t/m 8

donderdag 9 september

Fietscontrole groep 1 t/m 4

29 sept - 1 okt

Schoolkamp de Blokhut groep 6-7

30 sept – 1 okt

Schoolkamp de Blokhut groep 4-5

vrijdag 1 oktober

Schoolreis Megapret groep 1 t/m 3

maandag 4 oktober

Studiedag team – alle leerlingen vrij

dinsdag 12 oktober

19:30 ouderavond alle groepen
(onder voorbehoud)
Herfstvakantie

16 t/m 24 oktober
Met vriendelijke groet,
Team de Imenhof
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