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Slotavond groep 8 – musical
Start zomervakantie
Eerste schooldag

Nieuwe website en app
De nieuwe privacywetgeving zorgt voor wat uitdagingen
rondom het verstrekken van informatie aan ouders.
Hierdoor zijn we gaan onderzoeken hoe we de
communicatie met ouders op een veilige en
laagdrempelige kunnen vormgeven. We hebben gekozen
voor twee verschillende middelen:
1. Een vernieuwde website. Deze is vooral bedoeld om
nieuwe ouders te voorzien van algemene
schoolinformatie.
2. Een school app: Met deze app kan de leerkracht met
één handeling direct via email, in de
3. app of via een persoonlijk pushbericht alle ouders
bereiken.
De App heeft verschillende functionaliteiten, voor sommige opties moet u inloggen i.v.m. de privacy
wet. We lichten enkele functies kort toe:
Groepen: Onder deze knop kunt u als ouder een kijkje nemen in het
schoolleven van hun kind. U vindt hier foto’s en verhalen van gebeurtenissen
in de groep.
Push berichten: Wanneer er dringende zaken zijn of wij u willen herinner
ouders aan school evenementen, kunt u een pushberichten ontvangen. Een
pushbericht kan één-op-één, aan de groep of zelfs hele school gestuurd
worden.
Ziekmelden of verlofaanvragen: Of het nu gaat om het aanvragen van verlof
of het ziekmelden van uw kind in de ochtend, het kan allemaal gemakkelijk
via de ingebouwde formulieren in de app. De formulieren zijn gekoppeld aan
de leerkrachten van uw kind.
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Bij de start van de zomervakantie zal zowel de nieuwe website als de app online zijn. Komende
week krijgt uw kind een folder mee naar huis. In deze folder staat aangegeven hoe u de app kan
downloaden en installeren op uw telefoon.
Ook de informatie m.b.t. het nieuwe schooljaar zoals: de gymtijden, jaarkalender, vakanties en
vrije dagen kan u in deze app vinden.
Mocht u nog vragen over hebben over de app of website, loop dan gerust even binnen.

Groep 7 en 8 - Veilig op weg: Blijf uit de dode hoek!
Onlangs hebben de kinderen van groep 7 en 8 les gehad in het veilig omgaan met vrachtauto’s in het
verkeer.

Deze gastles werd verzorgd namens Veilig op Weg (VVN/TLN). De leerlingen maakten kennis met
chauffeuse Corina. Vanuit haar visie met jarenlange praktijkervaring bracht zij de boodschap op een
speelse manier over. Soms, even met een kippenvel moment.
Hierbij een paar punten;









Wat is een dode hoek bij een vrachtwagen (en bussen en tractoren) ? ‘Daar, waar de
chauffeur je niet kan zien, als hij achter het stuur zit’.
Een vrachtwagen heeft 6 spiegels, de belangrijkste zit bij de voorruit. Alleen door daarin te
kijken kan de chauffeur zien of er voor zijn vrachtwagen iemand staat.
Blijf er Rechts Ruim Achter (RRA).
Houdt minstens 3 meter afstand, MAAR 5 meter is nog beter.
Aan de zijkant van de vrachtwagen steken lampjes uit. Hier blijven kinderen met capuchon
(of andere kledingstukken) aan hangen, wat dus uiteindelijk wel afbreekt…….
Een fietser met capuchon heeft OOK een dode hoek.
Een vrachtwagen trekt vanuit stilstand sneller op dan je zou denken.
Ga er niet vanuit dat de chauffeur je automatisch ziet. Een vrachtwagenchauffeur is ook een
mens en maakt ook fouten, hij of zij kan ook vergeten om zijn richtingaanwijzer goed te
gebruiken, verkeerd voor te sorteren of in de spiegels te kijken; dus houd een vrachtwagen
in de gaten en bedenk: ‘RRA ; Rechts Ruim Achter!’

Na Corina’s uitleg, ondersteund door een filmpje en voorbeelden, werd met een kleine quiz getest
of iedereen goed had opgelet. En dat was ook zo.
Bij de praktijkles buiten maakte de grote vrachtwagen veel indruk. Na een korte uitleg mocht
iedereen in de cabine plaatsnemen en achter het stuur zitten. In verschillende situaties hebben alle
kinderen een goed beeld gekregen van wat een chauffeur vanuit zijn cabine ziet, en wat hij juist
niet kan zien. Een aantal kinderen die voor de vrachtwagen stonden werden niet opgemerkt door de
‘kleine’ chauffeur.
Alle kinderen ontvingen bij de afsluiting nog een leuke attentie ter herinnering. De gemaakte
groepsfoto’s kunt u terugvinden op www.veilig-op-weg.nl/klassenfotos De overige foto’s staan op de
website van onze school.
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Het overblijfteam is op zoek naar versterking!
3 x per week blijven de kinderen over op school.
De overblijfouders begeleiden dit met veel enthousiasme en plezier. We hebben een vaste
overblijfgroep (deze ouders blijven op een vaste dag over)en ouders in de flexpoule (zij helpen
incidenteel mee met overblijven, denk hierbij aan wanneer iemand ziek is of een dag niet kan)
zitten.
Lijkt het jou leuk om het overblijfteam te versterken of wil je meer informatie?
Loop dat binnen in het lokaal van groep 8 of mail naar elsmetsemakers@rbobdekempen.nl

Eindejaarsactiviteit
De kinderen hebben vrijdag 28 juni genoten
van een gezellige dag. Het thema van deze
dag was ‘kinderfeestje’. En een feestje dat
was het zeker. De hele ochtend hebben de
kinderen leuke spellen mogen spelen zoals
koekhappen, ezeltje prik en diverse
waterspellen. Een super dag, georganiseerd
door de ouderraad.

Klappers
De komende week krijgen de kinderen hun klapper mee naar huis. Het is belangrijk dat de tabbladen
ook volgend schooljaar weer in de klapper zitten. Dus niet weggooien!

Gymtas
Komende week nemen de kinderen hun gymtas mee naar huis. Wilt u controleren of de schoenen en
kleding nog passen? Graag de eerste schooldag weer mee terug naar school nemen.

OBS Cranendonck Kijkakkers 1A-5, 6026 ER MAARHEEZE  (0495) 591628

3

Bijlagen
Het Sint Maarten comité is op zoek naar nieuwe aanwas!
Lijkt het je leuk om het comité te versterken, mee te helpen met HET Sint Maarten feest van
Maarheeze, dan zijn we op zoek naar jou!
We starten na de zomervakantie weer met het organiseren van de Sint Maarten optocht op 11
november.
We komen ongeveer 3 tot 4x bij elkaar in deze periode. Iedereen heeft zijn/haar eigen taken en kan
deze uitvoeren wanneer het schikt. Tijdens de bijeenkomsten bekijken we de voortgang hiervan en
plannen van daaruit verder.
Na 11 november komen we nog 1x bij elkaar voor de evaluatie.
Lijkt het je wat? Stuur dan een mailtje naar sintmaartenmaarheeze@gmail.com.
We hopen wat van je te horen!
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