Donderdag 3 december 2020

Welkom voelen, Verwondering, Creativiteit en Respectvol samen
Sinterklaas op school
Fijn dat wij ook dit jaar Sinterklaas op school hebben kunnen ontvangen. Dit jaar hebben we de Sint en zijn
pieten vanuit de eigen klas verwelkomd. Sint en zijn twee pieten hebben een rondje langs de school gelopen
waar zij hartelijk werden ontvangen door alle kinderen van de groepen 1 t/m 5. Wat was het gezellig in alle
groepen!
De Sint en zijn twee pieten hebben een bezoekje gebracht aan de groepen 1 t/m 4, maar ook in de groepen 5
is een pietje langs gekomen terwijl zij genoten van een geslaagde surprise. Het was weer een fantastisch
feest! Onze speciale dank gaat uit naar de SEC!
Morgen hebben kinderen uit de groepen 6 t/m 8 surprise.
Gelieve dit jaar geen speelgoed mee naar school te nemen!

Ondernemers vereniging Mierlo-Hout
Ondanks dat de meeste ondernemers in Mierlo-Hout last hebben van de Coronatijd hebben ze aan alle kinderen uit de groepen 1 t/m 4 een snoepzak gegeven. Kinderen krijgen die morgen mee naar huis. We danken
de OVMH voor de leuke attentie en wensen hen veel succes in deze voor velen van hen lastige periode.

Welkom
4 Nieuwe kinderen alweer bij ons op school! Het zijn Florine van den Berg in groep 1/2A, Jaxx en Levi van
Grunsven in groep 1/2B en Quinn van de Kerkhof in groep 1/2F. Wij wensen hen allemaal een heel mooie tijd
op onze school.

Fietsverlichtingscontrole
Op maandag 7 december zal er weer een fietsverlichtingscontrole plaatsvinden voor de groepen 3 t/m 8. De
fietsen worden onder schooltijd gecontroleerd, zorg er dus voor dat je maandag met de fiets naar school komt.
In het donker en bij slecht weer moet je goed zichtbaar zijn in het verkeer, check daarom altijd je fietsverlichting!
VVN Opvallen bij slecht zicht
Automobilisten moeten voetgangers en fietsers al van ver kunnen zien. Anders staan ze niet op tijd stil als het
nodig is. Een veilige fiets kan daarom niet zonder:
 een goed werkend voor- en achterlicht
 reflectoren in de trappers
 een rode achter reflector
 zijreflectie in de wielen
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.
VVN Wettelijke regels
Een fiets hoeft volgens de wet geen verlichting te hebben, maar je moet wel verlichting voeren in het donker
en bij slecht zicht. Je kunt een boete krijgen als je fietsverlichting niet in orde is. Wat Veilig Verkeer Nederland
betreft, heeft elke fiets gewoon verlichting. Wel zo veilig!
VVN 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 hij/zij het fietslicht in ieder geval aandoet als:
 de straatverlichting aangaat
 andere fietsers het licht aanhebben
 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.
De verkeerswerkgroep.

Over webwinkel ‘Schoolspot’
Schoolspot (https://www.schoolspot.nl) is een software, cloud en hardware-webwinkel voor leerkrachten, medewerkers én ouders van leerlingen in het basis- en/of speciaal onderwijs.
Met speciale onderwijskorting (tot wel 90%) kun je op Schoolspot officiële en legale software, hardware, clouddiensten en cursussen bestellen. Je hebt de keus uit ruim 200 artikelen van bekende (educatieve) softwareleveranciers. De prijzen zijn afhankelijk van de licenties die stichting OBS Helmond afneemt van APS IT-diensten, de eigenaar van schoolspot. Voor de meeste producten betalen de scholen de licentie voor gebruik thuis.
Om een product te bestellen moet je wel eerst een (gratis) account aanmaken.

Bijna jarig: van harte gefeliciteerd!
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Ilias El Maanani ........
Julia Neervens..........
Milan van Berne .......
Tess den Ouden .......
Casper Martens ........
Ties van Heel ...........
Isabel van Hoof ........
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