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Spindelpraatjes
Fietsverlichtingscontrole

de kalender

Op woensdag 25 oktober hebben we een onaangekondigde
fietsverlichtingscontrole gehouden. Alle fietsen van de kinderen van de
groepen 4 t/m 8 die op deze dag met de fiets naar school gekomen zijn
(in totaal 133) zijn gecontroleerd. Uit de controle bleek dat 1/3 van deze
fietsen niet in orde was. Jonge fietsers zijn een kwetsbare
deelnemersgroep aan het verkeer. Zien en gezien worden is van groot
belang in het verkeer. Daarom vragen we uw aandacht voor de actie:

Woensdag 8 november:
Juffen- en meneerdag gr. 7
Vrijdag 10 november:
Studiedag, alle kinderen vrij
Donderdag 16 november:
15.00u CJG spreekuur
Vrijdag 17 november:
Eiershow 5a en 1/2b
Donderdag 23 november:
Ouderavond groepen 1
Vrijdag 24 november:
Groepen 1/2 vrij
Eiershow 3a en 7a
Schriften gaan mee
Spindelpraatjes verschijnt

Schoolfotograaf
Een paar weken geleden
is de schoolfotograaf op
bezoek geweest.
Inmiddels heeft u de
informatie over het
bestellen van de foto’s
ontvangen. Voor
kinderen die ziek waren
en voor de mislukte
foto’s is er een
herkansing op 21
november.

Wanneer licht aan?
Zeker overdag doen kinderen nooit uit zichzelf het fietslicht aan. Ze zien
toch nog genoeg? Ze beseffen niet dat door anderen gezien worden veel
belangrijker is. Maak met je kind daarom de afspraak dat het fietslicht in
ieder geval gelijk met de straatverlichting aangaat, als andere fietsers het
licht aanhebben of wanneer de etalageverlichting gaat branden.
Als kinderen meerijden in de auto, kun je hen er op wijzen hoe slecht een
fietser zonder licht te zien is. Doe dat regelmatig en het liefst in het donker
’s avonds en bij slecht zicht overdag.
Nóg beter opvallen!
Check je fiets! Fietsen hebben reflectoren en verlichting. Controleer of alle
reflectoren op de fiets zitten en of de verlichting werkt. In de checklist vind
je alle fietseisen.
Opvallen kan ook met kleding. Bij regen, schemering en in het donker valt
felle of lichtgekleurde kleding het beste op. Bij mist overdag zie je
donkergekleurde kleding het beste.Reflecterende strips helpen ook om
beter op te vallen.

Parnassys ouderportaal
We zijn gestart met de eerste toetsperiode, voor een deel van
onze leerlingen. Het inzien van de toetsgegevens in het
ouderportaal is daarom momenteel niet mogelijk. Vanaf 20
november kunt u de actuele gegevens bekijken.

Spindelpraatjes
KiVa
De eerste periode van het schooljaar hebben we veel aandacht gegeven aan de
regel ‘We doen aardig tegen elkaar en behandelen anderen met respect’. Vorige
week zijn we gestart met KiVa periode 2. Bij verschillende activiteiten komt de
komende weken de regel: ‘We maken er samen een fijne groep van’ nadrukkelijk
aan de orde.

Boos!
Bijna iedere ouder kent het tafereel, een peuter die een woedeaanval krijgt in
de supermarkt. Dat negeren dan vaak het beste werkt, weten we wel. Maar wat
doe je als je kind lang na de peuterpubertijd snel boos doet?
Lees hier verder.
CJG Breda
Wil je eens verder praten over dit onderwerp of heb je vragen over
opvoeden? Dan kun je terecht bij de School-CJG-er van CJG Breda.
Op de Spindel is dit:Peter Dekkers (peter.dekkers@cjgbreda.nl; 0612918371)

Gezocht: verkeersouders
Wij, Dorothé en Monique, willen graag het stokje aan u doorgeven, omdat onze
kinderen na dit schooljaar de basisschool gaan verlaten. Als ouder van één of
meerdere kinderen op de Spindel vertegenwoordig je de ouders binnen de
werkgroep verkeer. Hierin werk je samen met enkele leerkrachten van de Spindel en
met de verkeerswerkgroep van de Toermalijn.
Wij helpen zo nodig en zo mogelijk bij activiteiten als de fietscontrole,
fietsvaardigheid, dode hoek en de recente fietsverlichtingscontrole en we vergaderen
3 keer per schooljaar. De tijd die u hier mee kwijt bent (ca. 4 ochtenden en 3
avonden) weegt niet op tegen de bijdrage aan de verkeersveiligheid van uw
kind(eren).
Wij vinden het jammer dat we na dit schooljaar de werkgroep gaan verlaten, want het
is een leuke werkgroep met zeer nuttig werk. Bent u onze opvolger? Zo ja, stuur dan
een mailtje naar een van de onderstaande e-mailadressen:
wilmablommerde@hetgroenelint.nl
mandyverdaas@hetgroenelint.nl
gerdiedehoon@hetgroenelint.nl

