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en facebookpagina

Beste ouder(s)/verzorger(s),

www.facebook.com/obstkofschip

Bijgaand stuur ik u de negentiende Seinvlag met
daarin aandacht voor:
-

Peutergroep in de school
Bescherming tegen de zon
Verkeersveilige schoolomgeving
Hek schoolplein op slot na sluiten BSO
Reminder vanuit de GMR

Met een vriendelijke groet,
Sandra Kraaijeveld,
Directeur obs ’t Kofschip

Peutergroep in de school
Zoals u wellicht weet, streven Wasko en OPOPS ernaar om in het belang van de kinderen
steeds meer samen te gaan werken. Een mooie volgende stap in deze ontwikkeling is het
verplaatsen van de peutergroep uit het gebouw van de Kajuit naar ons gebouw. Hierdoor
raken de kinderen vanaf het begin al vertrouwd met het gebouw, de leerkrachten en andere
kinderen van onze school. Daarnaast hebben de leerkrachten en leidsters op deze manier veel
gemakkelijker contact met elkaar. Ook zal de peutergroep betrokken worden bij activiteiten
binnen de school. De groep zal gedurende twee ochtenden in de week in het tussenlokaal bij
de kleuters gaan draaien. We streven ernaar om de peutergroep hier na de herfstvakantie te
laten starten. Mocht dat te krap in de tijd blijken dan zal dit na de kerstvakantie gebeuren.
Momenteel wordt er door Wasko geïnventariseerd welke ochtenden de voorkeur hebben
voor ouders die al een kind naar de peutergroep brengen. Mocht u uw peuter nog niet hebben
aangemeld en wel interesse hebben in de peutergroep dan kunt u contact opnemen met de
klantenservice van Wasko via 078-6157165 of via www.wasko.nl.
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Bescherming tegen de zon
In deze zomerse periode met veel zon vinden wij het belangrijk dat de huid van de kinderen
goed beschermd is. We willen u dan ook vragen om uw kind op zonnige dagen voor schooltijd
in te smeren. In verband met het continurooster zullen wij de kinderen van groep 1/2 en 3 ’s
middags nog een keer insmeren. Ook voor de andere groepen zal zonnebrand aanwezig zijn.
De leerkracht zal op basis van de tijd dat buiten wordt gespeeld en sterkte van de zon bekijken
of de kinderen van deze groepen zich ook insmeren.

Verkeersveilige schoolomgeving
Tijdens
brengen
haaltijden
vinden
er soms verkeersonveilige
situaties
plaats. Auto's parkeren verkeerd tijdens het halen en brengen. Auto's worden in de Zalmhaak
geparkeerd op en voor in- en uitriten, op het fietspad, in de bocht of nabij de ingang. Deze
problemen heb ik onlangs besproken met de directeur van de Prins Florisschool, de teamleider
van Wasko en de verkeerskundige van de gemeente. We zijn nog in gesprek om volgend jaar
een aantal kleinschalige maatregelen in te voeren. Hierover wordt u later verder
geïnformeerd. Hieronder wel alvast de verkeersregels op een rij. Op de volgende plekken mag
u niet parkeren:
- Op kruispunten, in bochten of voor de uitritten van bewoners;
- Voor de in- en uitgang van school;
- Op de plek waar kinderen oversteken (zebrapad, wandelpad, fietspad);
- Op het fietspad
- Op het trottoir
- Voor de parkeervakken
Parkeren op bovengenoemde locaties mag niet en is gevaarlijk. Als hier niet meer wordt
geparkeerd wordt de verkeersveiligheid al sterk verbeterd. Dat wil toch iedereen? Alvast
bedankt voor uw medewerking!

Hek schoolplein op slot na sluiten BSO
Na schooltijd wordt het plein volop gebruikt om te spelen. Ook in de avond zijn er vaak
kinderen te vinden. Helaas is geconstateerd dat er daarna hangjongeren verzamelen die met
scooters over het plein rijden, plassen op het plein en afval achter laten. Ook uiten deze
jongeren dreigementen richting de schoonmakers. Hierdoor hebben we in overleg met de
politie helaas moeten besluiten om het plein na het sluiten van de BSO op slot te doen. De
politie zal regelmatig langsrijden om te zien of er geen andere manieren worden gevonden
om op het plein te komen. Indien nodig zullen zij handhaven middels een boete.
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Reminder vanuit de GMR
Beste ouders,
Eerder deze week heeft u een mail ontvangen met daarin de aankondiging van verkiezingen
voor de GMR. Wij willen u er op attenderen dat aanstaande zondag de laatste dag is om te
reageren.
Heeft u interesse, stuur dan uw mail naar gmr.opops@gmail.com.
Neem gerust contact op voor eventuele vragen.
Met vriendelije groeten,
René van Valen (06-17671604)
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