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Topresultaat!

Agenda
Datum

Wat

30 november

PuzzelsTuk
theater

3 decem- Studiedag (ll.
ber
zijn vrij)
5 decem- Sinterklaas
ber
13 december

Schoonmaakavond (F t/m
H)

20 december

Kerstactiviteit

21 december

Start kerstvakantie 11.45

Afgelopen vrijdag 16 november heeft bij ons op school een fietscontrole van
VVN plaats gevonden.
Het weer werkte geweldig mee, droog en de zon scheen erbij!
De vier heren van VVN waren voldoende op tijd om eerst even onder het genot
van een “braziliaans-bonensoepie” de gang van zaken tijdens de keuring af te
stemmen.
Om precies half elf werd er begonnen met het keuren van de fietsen van groep 1.
Aan de gezichten van de kinderen viel de spanning af te lezen, maar de heren
gingen hier erg leuk mee om en het werd al gauw een feestje voor de kinderen,
waar ze ook nog een sticker mee kregen.
Die werd meteen in de meeste gevallen op een mooi plekje op de fiets geplakt
zodat vol trots de fiets weer terug gezet kon worden, MET een glow-in-de-dark
sticker en een OKE-sticker rijker!!
Hierna volgden de andere groepen en het viel op dat van de ongeveer 63 fietsjes
er maar een drietal fietsen een kleinigheidje aan mankeerde,. De meeste fietsen
zagen er TOP uit!!
Het was goed om te zien dat alle fietsen verlichting hadden, er zijn nog snel een
paar batterijen hier en daar vervangen, maar het werkte gelukkig allemaal.
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Elke twee jaar meten we de veiligheidsbeleving onder alle ouders. Deze meting
maakt deel uit van onze kwaliteitscyclus. Aan de hand van de uitkomsten kijken
we of er bepaalde acties noodzakelijk zijn. De uitkomst van deze vragenlijst
wordt na afname via de nieuwsbrief (geanonimiseerd) met alle ouders gedeeld.
We hopen dat alle ouders deze vragenlijsten willen invullen zodat we een zo
compleet mogelijk beeld krijgen.
De vragenlijst staat open t/m donderdag 6 december 2018.
Elk gezin ontvangt vandaag een mail met een link naar deze enquête.

