
Mededelingen 
 
 
 
 

Het wordt steeds drukker in het verkeer, er zijn stille (elektrische) voertuigen en onze mobiele 
telefoon zorgt vaak voor afleiding… Ook wij als school voelen ons verantwoordelijk voor de 
verkeersveiligheid van uw kind. Daarom hebben wij ANWB Streetwise uitgenodigd om op 4 
november naar onze school te komen. 
Streetwise is een praktisch, maar ook leuk, leerzaam en uitdagend verkeersprogramma voor alle 
leerlingen van de basisschool. Professionele instructeurs komen naar onze school en geven 
verkeerstrainingen op maat. Met speciaal ontwikkelde lesmaterialen zoals een elektroauto, een 
rijlesauto, zebrapaden, verkeerslichten, opblaasbare auto's en een fietsparcours wordt op een 
aansprekende manier de praktijk zo goed mogelijk nagebootst. 
De vier onderdelen zijn: 

· Voor groep 1 en 2: Toet toet. Een speelse introductie op gevaarherkenning, herkennen van 
verkeersgeluiden, veilig oversteken, gebruik van de autogordel en een autostoeltje. 

· Voor groep 3 en 4: Blik en klik. Een volgende stap in gevaarherkenning. Veilig oversteken, 
fietsen en het gebruik van een fietshelm, de autogordel en een autostoeltje zijn onderdeel 
van de interactieve les. 

· Voor groep 5 en 6: Hallo auto. In en om een stille, elektrische ANWB lesauto leren de 
kinderen over de remweg, de invloed van reactiesnelheid en het juiste gebruik van een 
veiligheidsgordel. 

· Voor groep 7 en 8: Trapvaardig. Gevaarherkenning, afleiding in het verkeer, 
fietsvaardigheden en fietsbeheersing ter voorbereiding op het fietsen naar de middelbare 
school. 

Wilt u alvast zien hoe Streetwise in de praktijk gaat? Klik dan op onderstaande link en bekijk het 
filmpje op de site. http://www.anwb.nl/streetwise  
We gaan er samen met de kinderen een onvergetelijke dag van maken!! 
De activiteiten zijn voornamelijk buiten en waar dit niet mogelijk is, wordt aan de maatregelen 
voldaan en een mondkapje gedragen.  
 
Nationaal schoolontbijt 
Uw kind kan op vrijdag 6 november voor één keer zonder ontbijt naar school! Op deze dag schuift de 
hele school namelijk aan tafel voor een gezond ontbijt en voor een leuke les over de beste start van 
de dag. Zo leert uw kind op een goede manier, hoe belangrijk elke dag ontbijten is en wat je ’s 
ochtend het beste kunt eten. 
   
Studiedag  
Dinsdag 3 november is er een studiedag. Op deze dag gaan wij ons verdiepen in het 
zelfverantwoordelijk leren en eigenaarschap van kinderen. Hoe kunnen wij kinderen leren dat ze zelf 
verantwoordelijk zijn voor het leren en dat ze het leren en maken van keuzes doen voor zichzelf en 
niet voor bijvoorbeeld de leerkracht of ouders.  
Dit gebeurt onder begeleiding van een expert op dit gebied.  
 
Schoolfruit  
Van de week van 9 november tot in de week van 16 april krijgen de kinderen 3 keer per week fruit 
op school. In de bijlage vindt u een brochure over het schoolfruit.  
Zolang de coronamaatregelen er zijn, vinden we het niet verantwoord het klaarmaken van het fruit 
door ouders te laten gebeuren. We zullen dit zelf op school regelen.  

http://www.anwb.nl/streetwise


 
Even voorstellen: 
Beste ouder/verzorger, 
Ik ben Demi Lubbers, 19 jaar oud en student van de opleiding ‘Pedagogiek’ 
aan de HAN in Nijmegen. Dit gehele schooljaar zal ik taken op mij nemen als 
(afgestudeerd) onderwijsassistent en zowel mijn kennis verbreden als 
pedagoog door mee te lopen bij Aurora (de zorgcoördinator). 
Mochten jullie vragen hebben aarzel dan niet om mij te benaderen! Ik ben 
dit gehele schooljaar elke maandag aanwezig. (De tweede dag dat ik 
aanwezig ben wisselt in verband met mijn schoolrooster) 
Met vriendelijke groet, 
Demi Lubbers 
 
Sociaal emotionele ontwikkeling  

Het thema van deze maand is ‘Omgaan met ruzie’. 
Dit thema gaat over op een goede manier conflicten oplossen. Bijvoorbeeld naar 
een ander luisteren en een compromis sluiten.   
De lessen die we in deze weken geven, gaan over onderwerpen als: luisteren, jezelf 
beheersen, perspectief wisselen, toeschouwer zijn, toepassen van strategieën, enz.  

  
 
 
Executieve functies 
Emotieregulatie is de toerenteller van de boot. Bij een te hoog toerental 
ontstaat er schade, bij een te laag toerental slaat de motor af. Zo is het ook 
met emoties. Denk bijvoorbeeld aan een leerling die in een woede-
uitbarsting dingen kapotmaakt of een leerling die door faalangst blokkeert 
en tot niets meer komt. Soms moet je even terugschakelen om je emoties te 
laten afzwakken, om te voorkomen dat ze je gedrag gaan beheersten. Dit 
betekent niet dat je je emoties uitschakelt, maar dat je er op een adequate 
manier mee omgaat.   
  



Maandkalender 

november 2020 
 

maandag 2  

dinsdag 3 Studiedag, alle leerlingen zijn vrij 

woensdag 4 Streetwise 

donderdag 5  

vrijdag 6 Nationaal schoolontbijt 

 

maandag 9 Start schoolfruit (deze week) 
Start thema sociaal emotionele ontwikkeling: Omgaan met ruzie 

dinsdag 10 Groepsvoorstelling groep 6 
Beleef ’t Assink, voor groep 8 (15.15 – 16.30 uur) 

woensdag 11  

donderdag 12  
vrijdag 13  

 

maandag 16  
dinsdag 17  

woensdag 18 ‘Doe-middag’ Zone College Borculo, voor groep 8 (13.15 - 16.30 uur) 

donderdag 19  

vrijdag 20  

 

maandag 23  

dinsdag 24  

woensdag 25 ‘Doe-middag’ Zone College Borculo, voor groep 8 (13.15 - 16.30 uur) 

donderdag 26  

vrijdag 27  

 

maandag 30  

dinsdag 1  
woensdag 2 Sinterklaas 

donderdag 3  

vrijdag 4  

 

 


