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Agenda:

4 sept.
Spreekuur schoolmaatschappelijk werk
7 sept.
Start verkeerweek
10 sept en 17 sept.
Groepinformatie via
ParnasSys
27 aug. tot 10 sept.
ouders geven privacyvoorkeur aan via Parro

‘VOLLE BAK’
Een vol Opschrijverke met veel
aandacht voor de verkeersweek en
maar liefst 3 bijlages. Logisch,
want aan het begin van het schooljaar komt er natuurlijk veel informatie los. Even ‘bijlezen’ dus!
SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK
Op ‘t Schrijverke is schoolmaatschappelijk werkster Ilse van Beers
actief. Regelmatig houdt zij
spreekuren op onze school waar u
met zorgen over uw kind terecht
kunt. In de bijlage stelt Ilse zich
graag even aan u voor en geeft ze
wat meer informatie over haar
werkzaamheden. Ook staan daar
de data van de spreekuren vermeld. Het eerste spreekuur staat
overigens morgen al gepland van
8.30u.-11-00u. Ouders die hier
gebruik van willen maken, worden
verzocht wel even vooraf contact
op te nemen met Ilse (zie verder
bijlage).

GROEPSINFO
Donderdag 10 september krijgt u
via ParnasSys informatie over het
reilen en zeilen in de diverse parallelgroepen. Een week later, op 17
september, zal de leerkracht ook
een digitale sfeerimpressie sturen
van de eigen groep. Denkt u er nog
wel even aan voor 10 september
via Parro uw privacy-voorkeur
aan te geven (zie Opschrijverke 1)
zodat we zeker weten dat uw kind
op de foto/film mag.
Zo hopen we het gemis van de informatieavonden -die altijd aan het
begin van het schooljaar gepland
staan- te kunnen compenseren.
Overigens kunt u natuurlijk voor
informatie die niet helemaal duidelijk is en andere vragen nog altijd
bij de betreffende leerkrachten
terecht!

GROEPEN 1 T/M 4 ZELF
NAAR BINNEN
Leerlingen uit de groepen 1 t/m 4
gaan vanaf maandag 7 september
weer zelfstandig naar de eigen
groep. Het buiten verzamelen en
ophalen komt daarmee ten einde.
Ouders van de betreffende leerlingen werden gisteren hierover
geïnformeerd. Zeker nu we ook wat
meer richting de wat koudere en
nattere tijden gaan is het prettig
voor kinderen en teamleden om de
kinderen bij de groep te ontvangen.
We hopen daarmee ook een steentje bij te dragen aan het onder controle krijgen van het Covid-virus
aangezien we toch vaak nog grote
groepen ouders bij het hekwerk
lang samen zien staan. We zien dat
het dan lastig is om de afstand van
1,5 meter onderling aan te houden.

De kinderen worden aan het eind
van de schooldag nog wel naar de
speelplaats gebracht. Leerkrachten
zien erop toe dat alle kinderen ook
opgehaald worden. Ouders mogen
bij het halen en brengen overigens
nog steeds niet op de speelplaats of
in de school komen.
Het is de bedoeling dat we deze
verandering de komende week
zorgvuldig begeleiden.

OUDERS HOUD AFSTAND!!!
Aansluitend op het vorige stukje
vragen we u om bij het wegbrengen en ophalen ook de nodige afstand in acht te nemen. We zien
nog te vaak dat ouders op dat moment gezellig “samenklonteren” en
dat er overal groepjes ontstaan.
Vooral bij het hek is dat het geval.
In het belang van ons allemaal:
houd op die momenten echt afstand
van elkaar. Spreek bijvoorbeeld
met je kind een plekje af ( iets verder bij het hek vandaan) waar u de
kinderen opwacht.
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VERKEERSVEILIGHEID!
Hoewel we de laatste tijd ook binnen
de school met allerlei verkeersregels
te maken krijgen (neem bijvoorbeeld
de looprichtingen) moeten we aan het
begin van het schooljaar als verkeersveilige school natuurlijk ook de
schoolomgeving in de gaten blijven
houden. De werkgroep heeft er in
ieder geval weer alles aan gedaan om
het accent op die veiligheid te blijven
waarborgen. Op deze pagina en in de
bijlagen leest u er alles over.

START VERKEERSWEEK
Maandag 7 september 2020 starten
we ook met de verkeersweek, waarin
verschillende verkeersactiviteiten
centraal staan. Zo inventariseren we
in de groepen een week lang hoe de
kinderen naar school worden gebracht. Te voet, met de fiets, auto…?
Door kinderen zelf veilig naar school
te laten lopen of fietsen, leren ze al
vroeg aan het verkeer deel te nemen.
Het moge duidelijk zijn dat we lopend of fietsend naar school komen
dus erg op prijs stellen.

Daarnaast heeft iedere jaargroep
zo zijn eigen activiteit.

In het schooljaar 2018-2019 hebben
we tijdens de verkeersweek de Kiss
& Ridestrook op ludieke wijze geopend. In overleg met een verkeerscoördinator van de Gemeente Goirle
hebben we de strook uitgeprobeerd
om te kijken of we de verkeersstroom
rondom de school konden spreiden.
Nu pakken we dat opnieuw op en dat
betekent dat 5 september de strook
opnieuw aangebracht wordt en de
voordeur op maandag 7 september
om 8.20 uur dus opengaat voor de
kinderen die via de Kiss & Ridestrook worden gebracht. Deze kinderen lopen dan zelfstandig door de
voordeur naar binnen. Deze week nog
over een rode loper om hen te verwelkomen…… De ouders rijden weer
door!
Vanaf maandag 7 september kunnen
we de inritten van de parkeerplaats
voor de school dan in één richting
gebruiken, om de doorstroom te versoepelen. Het logo wat we eerder onthulden, staat vanaf dat moment als
verkeersbord bij de ingang van de
kiss & ride strook.

We hopen op uw ‘verkeersveilige’
medewerking
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1-2-3:Pleintje verkeer 7/8 september
3:Politie bezoek op school (tijdstip
nog afspreken)
4:Excursie brandweer (tijdstip nog
afspreken)
5:Verkeerswandeling door de wijk
(tijdstip nog afspreken)
6:Trapvaardig in week van 14 september
7:Verlichtingsproject: Ik val op!
(begin oktober)
8:Dode hoek project (tijdstip nog afspreken) , kinderen helpen mee met
trapvaardig.
De verkeerscommissie bestaat uit
de volgende personen:
verkeersouders: Nancy Jansen, Eefje
van Hettema en Jeroen Klerks
leerkrachten: Lotte ( groep 6) en
Karin (groep 1-2)
We zijn op zoek naar nieuwe, enthousiaste verkeersouders.
Voor informatie kunt u terecht bij
één van de leerkrachten of de verkeersouders.
Heeft u nog vragen, suggesties of
opmerkingen, dan kunt u ook bij ons
terecht.

Lees de bijlage van dit Opschrijverke goed door. Daarin vindt u de
overige richtlijnen voor een verkeerveilige schoolomgeving.
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AANDACHT VOOR BASISKRACHT
‘Alles wat je samen aandacht geeft,
groeit’.
Om een kind zo volledig mogelijk tot
groei en ontwikkeling te laten komen,
is het nodig dat kind en gezin, opvang, onderwijs en eventueel zorgpartners samenwerken met elkaar.
Eén van de zorgpartners voor vragen
op het gebied van gedrag, ontwikkeling en veiligheid is ‘Aandacht voor
Basiskracht’.
Binnen deze samenwerking, in opdracht van de gemeente Goirle, ben
ik, Judith te Plate, samen met mijn
collega’s Denise Jacobs en Wiedi
Hartveld betrokken met kennis en
ervaring vanuit Sterk Huis. We zijn
een aantal uur in de week aanwezig in
de kleuterklassen van de basisscholen, op kinderdagverblijven en een
aantal locaties voor peuteropvang in
Goirle en Riel. Ik ben o.a. werkzaam
op ’t Schrijverke en sluit aan in de
klassen. De leerkracht en ik volgen
het welbevinden en de ontwikkeling
van alle kinderen. Samen zorgen we
voor een veilige omgeving waarin
een kind kan groeien.
Wanneer de leerkracht vragen heeft
op gebied van het gedrag, de ontwikkeling of de veiligheid van uw kind,
zal hij/zij dit eerst met u bespreken.
Als u vragen heeft is de leerkracht
voor u het eerste aanspreekpunt.
Wanneer er vragen blijven bestaan,
kan met uw toestemming mijn ondersteuning worden gevraagd. Samen
met u en de leerkracht/
internbegeleider kijken we wat er
nodig is voor uw kind.
Mocht u meer willen weten of nog
vragen hebben, dan horen Mariëtte
Veldman en ik dit graag van u.
Vriendelijke groet, Judith te Plate
judithteplate@sterkhuis.nl

Van links naar rechts: Judith te Plate,
Denise Jacobs en Wiedi Hartveld
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WEER TWEE MASTERS ERBIJ
Ineke en Julie hebben onlangs hun
masteropleiding Educational Needs
met succes afgerond. Dat betekent
opnieuw een enorme kwaliteitsverbetering waar het gaat om het onderwijs
aan onze leerlingen. Goed geschoolde
specialisten zijn immers zeer waardevol in het onderwijs van deze tijd.
Beide collega’s voegen zich nu bij het
steeds groter wordend rijtje masters
dat ons team inmiddels rijk is.
Proficiat dames, wij zijn trots op jullie!

GROENE VINGERS?
KOM HELPEN!
Nu we er met de kleutertuin weer een
fantastische speelplek bij hebben gekregen, zoeken we nog een aantal
handige ouders die ons willen helpen
met het afronden van wat tuinklusjes:
·Zonnedoeken ophangen (palen in de
grond zetten en doeken monteren).
· Regenton aansluiten.
· Voelvakken maken (met cement en
voelmaterialen).
·Onkruid wieden.
Ouders die geïnteresseerd zijn kunnen
mailen naar yvonne@schrijverke.nl
Daarna kunnen we in overleg om op
een eigen moment in de tuin aan de
slag te gaan, zodat we nooit met meer
ouders tegelijk bezig zijn en alles binnen de corona-richtlijnen past.

THEMABIJEENKOMST
SCHEIDING
Vrijdag 11 september staat “De landelijke dag van de scheiding” op de
kalender. In dat kader nodigt
“Alsjeuitelkaargaat.nl” alle belangstellenden uit voor de themabijeenkomst: Scheiden….en de kinderen
dan? Meer info in bijlage 3

JEUGDSCHAAK
De afgelopen jaren hebben teams van
onze school een prima indruk achtergelaten bij de Brabantse Schoolschaakkampioenschappen. Misschien
ook voor jou een mooie gelegenheid
om je aan te sluiten bij het jeugdschaak in Goirle dat vanaf 4 september weer van start gaat.
Voor kinderen die al kunnen schaken
is er een toernooi waaraan alle kinderen vrijblijvend mogen meedoen.
Voor beginners hebben we eenvoudige schaakspelletjes om spelenderwijs
te leren schaken.
Vrijdagavond 18.45 - 20.15 uur
SCC de Wildacker, Van Hogendorpplein 73 in Goirle.
Jeugdschaakleider: Erik Hamers 06
57212261

GELDEN VÛR HELDEN
Haalden we vorig jaar middels een
sponsortocht nog een mooi bedrag op
voor onze “ helden”, helaas kan deze
activiteit dit jaar niet worden vervolgd i.v.m. de Coronamaatregelen.
De scholenquiz voor de groepen 7 en
8 zal -weliswaar in aangepaste vorm waarschijnlijk wel op het programma
blijven staan. Ook is men nog op
zoek naar andere activiteiten. Daarover meer zodra er iets bekend wordt
gemaakt!

Vriendelijke groet,
team ‘t Schrijverke.
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UITGANGSPUNTEN VERKEERSVEILIGE SCHOOLOMGEVING
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