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Fietscontrole

Agenda
Datum

Wat

16 november

Fietscontrole

Op vrijdagmorgen 16 november om ongeveer 10.30 uur, hebben we een fietscontrole op school voor alle groepen.
Deze fietscontrole wordt uitgevoerd door VVN Steenwijkerland.

19 november

MR vergadering

Er wordt gekeken naar de volgende punten:
1.

Het stuur zit goed vast

30 november

PuzzelsTuk
theater

2.

De bel is goed te horen

3.

De handvaten zitten goed vast aan het stuur en zijn heel

3 decem- Studiedag (ll.
ber
zijn vrij)

4.

De rem werkt goed. Uitsluitend handremmen? Dan moeten beide rem
men goed werken!

5 decem- Sinterklaas
ber

5.

Indien van toepassing; de remblokjes zijn niet versleten.

6.

De voorband is heel en heeft voldoende profiel

7.

De achterband is heel en heeft voldoende profiel

Schoonmaakavond (F t/m
H)

8.

De spaken in beide wielen zitten goed vast

9.

De trappers zijn voldoende stroef

10.

Het zadel zit goed vast

20 december

Kerstactiviteit

11.

Het zadel staat op de juiste hoogte afgesteld ( je kunt met beide

21 december

Start kerstvakantie 11.45
uur

13 december
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voeten (tenen) net de grond raken)
12.

De ketting is goed afgesteld; niet te slap, niet te strak

13.

Er zit een rode reflector aan de achterkant van de fiets of
geïntegreerd in het achterlicht

14.

Er zitten tenminste twee witte of gele reflectoren aan de wielen

15.

Beide trappers hebben twee gele reflectoren

16.

De koplamp werkt goed, straalt recht naar voren en geeft wit of geel
licht

17.

Het achterlicht werkt goed, straalt naar achteren en geeft rood licht

18.

Indien van toepassing; de dynamo werkt goed, ook bij nat weer

19.

Bedrading is goed vastgezet of weggewerkt in het frame

20.

Er zit een witte reflector aan de voorkant van de fiets of geïntegreerd
in de koplamp

Voldoet de fiets aan alle punten van de fietscontrolekaart, dan krijgt de
fiets de “OK-sticker” Van VeiligVerkeerNederland

Interne begeleiding
Zoals u weet is juf Jacqueline al enige tijd met ziekteverlof. Na de zomervakantie is zij begonnen met het oppakken van enkele taken in de
school. We hopen dat de re-integratie van juf Jacqueline voorspoedig
maf verlopen. Vanaf september hebben we ook extra ondersteuning van
juf Annemarie Frederiks. Zij is ook IB-er op een school van Catent in
Zwolle.

Nieuws rondom de nieuwbouw
Zoals u ongetwijfeld heeft gehoord en/of gelezen heeft de gemeente
een onderzoek ingesteld naar de locatie van de nieuwbouw voor onze
school. Hiervoor wordt gekeken naar onze huidige locatie en naar het
terrein van villa Oostwold. Van beide locaties worden de voor– en nadelen op gebied van onder meer verkeersveiligheid, parkeermogelijkheden en geluidszones op een rijtje gezet. Ondertussen zijn we als
school in samenwerking met het Onderwijsbureau Meppel al gestart
met de eerste voorbereidingen. Er is een concept opgesteld met een
programma van eisen. Hierin kunnen wij aangeven welke zaken wij van
belang vinden om de school straks zoveel mogelijk op onze wensen
(passend bij onze onderwijsvisie) af te stemmen. Zodra dit programma is vastgesteld kan dit worden besproken met de mogelijke andere
gebruikers van de nieuwbouw; zijnde Dorpshuis en/of Kinderopvang.
In de media werd gesproken over een ingebruikname van de nieuwe
school in 2021. De huidige streefdatum (vastgesteld tussen bestuur
en wethouder) is augustus 2020. Dit betekent concreet dat we het
schooljaar 2020-2021 willen starten in het nieuwe gebouw.
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