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Maandag 24 februari Street Wise. 

Maandag na de voorjaarsvakantie doen we met de hele school mee aan het programma Street Wise 

van de ANWB. Alle lessen vallen binnen de normale schooltijden. 

Alle groepen hebben een eigen onderdeel: 

 Groepen 1-2: Toet toet; in de kleutergymzaal 

 Groepen 3 en 4; Blik en klik; in de grote gymzaal 

 Groepen 5 en 6; Hallo auto; buiten bij Baken Trinitas 

 Groepen 7 en 8; Trapvaardig; op het schoolplein 

Voor groep 5 zijn er 2 hulpouders die mee kunnen lopen naar Baken Trinitas. Graag opgeven bij 

juf Moniek. 

 

Aangezien de onderdelen voor de groepen 5 t/m 8 buiten zijn is het belangrijk om de 

weersvoorspelling in de gaten te houden, eventueel regenkleding meegeven. 

 

Rapporten 

Nog niet alle rapportmappen zijn weer terug op school. Graag morgen alsnog inleveren bij de 

leerkracht van uw kind. 

 

Maandag 24 februari om 8.20 uur kunt u het nieuwe rapport van uw kind ophalen bij de 

leerkracht. Dit wordt alleen meegegeven aan de ouders (eventueel ook opa of oma) niet aan broers 

of zussen. 

 

U kunt het rapport dan thuis bekijken voordat u het gesprek heeft met de leerkracht. Graag 

tijdens het gesprek het rapport ook meenemen. Dit praat wat makkelijker. 

 

Waarom niet digitaal? 

Wij hebben het afgelopen jaar gemerkt dat niet alle ouders het rapport konden openen thuis of 

printen. Dus om deze problemen te voorkomen gaat doen we het dit jaar dus anders. 

 

Sluiting obs de Zeetuin 

De Zeetuin zal officieel per 1 augustus 2021 sluiten. Echter vanwege dit bericht gaan de meeste 

ouders al op zoek naar een andere school voor hun kind. 

Dit betekent dat er ook kinderen in zullen stromen op de Achtbaan. Deze instroom zal pas 

plaatsvinden na de zomervakantie. 

Om hoeveel leerlingen het zal gaan is op dit moment nog niet bekend. Samen met de directie van 

de Zeetuin en de andere omliggende scholen in Muziekwijk en Stedenwijk zorgen we dat er voor 

ieder kind weer een andere goede onderwijsplek zal zijn. 

 

Deze week zijn er 2 inloopochtenden op de Achtbaan zodat deze ouders zich een beeld kunnen 

vormen van de school. De andere scholen doen dit ook, ieder op een eigen gekozen moment. 

 

Regionale meeloop dag 
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In de bijlage ziet u een flyer van de Regionale meeloop dag. Deze dag is er op gericht om mensen di 

nu een ander beroep hebben enthousiast te maken voor het vak van leerkracht. Mocht u dus als 

ouder interesse dan kunt u zich ook inschrijven. 


