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FIETSKEURING
Morgen vindt voor de groepen 5 t/m 8 de jaarlijkse
fietskeuring plaats. Medewerkers van Bike Totaal
Groenestein uit Hoogland ( https://hoogland.biketotaal.nl/
) komen de fietsen controleren en geven evt. tips ter
verbetering van de verkeersveiligheid. Zo wordt o.a.
gekeken naar de verlichting. Wel zo handig nu het weer
korter licht aan het worden is.
Morgen is het dus belangrijk dat alle kinderen van de
groepen 5 t/m 8 in de ochtend hun fiets meenemen.

ontstaan er regelmatig gevaarlijke situaties. Kinderen gaan
enthousiast naar huis, maar auto’s staan her en der voor de
school geparkeerd en blokkeren weg en zicht. Het zou heel
fijn zijn voor iedereen als er geparkeerd wordt achter de
school of aan de Laan der Hoven.
Kijk ook vooral nog even naar het volgende filmpje:
https://www.youtube.com/watch?v=5fukFjvGLE&feature=youtu.be
Laten we er met z’n allen voor zorgen dat de kinderen (en
ouders) veilig van en naar school kunnen!
Vriendelijke groet van de verkeerscommissie

OPEN AVOND
Een keer per jaar organiseren wij een open avond voor
belangstellende ouders die een school voor hun kind
zoeken. Dinsdag 15 oktober is het weer zover. Om 19:00
uur start de avond, waarbij belangstellenden informatie
krijgen over onze school en de mogelijkheden die Ska biedt.
Kent u nog iemand die op zoek is naar een school voor
zijn/haar kind, geef dan deze bezoekmogelijkheid even aan.
Aanmelden hoeft niet!
VERKEERSCOMMISSIE
Je kunt er niet omheen, het is weer volop herfst, het waait,
het regent en het begint alweer later licht te worden. Nog
maar een paar weken en de kinderen gaan weer in het
donker naar school. Om zo veilig mogelijk op school te
komen, moeten de kinderen goed zichtbaar zijn, zorg dus
voor goede verlichting en reflectoren op de fiets. Voor de
groepen 5 t/m 8 vindt er as dinsdagochtend een
fietscontrole plaats onder schooltijd.

PBIS-THEMAAVOND
Op woensdag 30 oktober organiseren wij onze jaarlijkse
thema-avond rondom PBIS. Dat is onze schoolbrede aanpak
gedrag. Tijdens deze avond gaan wij terug naar de basis.
Wat is PBIS, waar zie ik het terug en wat kan ik er evt. thuis
mee? U kunt zich nog aan melden voor de avond via
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHPgFM0rjf7
FNRswCHuVV5YQOqkljJa1Mfro8gU8pFVZkP_g/viewform
HERFSTVAKANTIE
Wat gaat de tijd toch snel. Aan het eind van deze week is
het al weer herfstvakantie. Even wat rust en met een beetje
geluk is het droog en kun je naar buiten toe. Het bos is, op
zoek naar de mooiste paddenstoelen. Met alle prachtige
verhalen over dingen die je hebt meegemaakt zien we
elkaar weer op maandag 28 oktober aanstaande.
VOOR IN DE HERFSTVAKANTIE

Ook als je kind met de auto naar school gebracht wordt,
kun je zorgen dat dit allemaal veilig verloopt. Denk hierbij
vooral aan de plek waar je de auto parkeert. De stukken
naar school zijn vaak de eerste stukjes voor beginnende
fietsers, trots zonder zijwieltjes naar school. Het is dan erg
verwarrend en gevaarlijk als er ineens auto’s staan op
plekken waar geen auto’s horen te staan. Ook om 3 uur
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AGENDA
Oktober 2019
di.
15
vr.
18
ma. 21 – vr. 25
ma.
28
wo.
30

fietskeuring groep 5, 6, 7, 8
open avond nieuwe ouders
afsluiting Kinderboekenweek
herfstvakantie
voorlichting VO groep 8 voor ouders
thema-avond PBIS

November 2019
di.
05
wo.
06
vr.
08
ma. 04 – vr. 15

open lessen eigen ouders
open ochtend nieuwe ouders
open lessen eigen ouders
spreekweken

BROOD en SPELEN
Wilt u uw kind aan- of afmelden voor het overblijven, dan
doet u dit via
meander-amersfoort@broodspelen.nl of het
telefoonnummer van de overblijfcoördinator Rosita van
Hamersveld 06-38826346.
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