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Tweede Paasdag; Vrije dag
Praktisch verkeersexamen groep 7 en 8
Leerlingenraad

Bekijk de jaarkalender op de website

Even bijpraten
Opnieuw een week zonder groepen in quarantaine. Helaas wel een paar positieve testresultaten bij leerlingen,
maar gelukkig zonder gevolgen voor de hele klas. We horen van kinderen dat er soms met hele groepen na school
samen gespeeld wordt. Vanuit sociaal oogpunt natuurlijk helemaal super, maar ook een beetje zorgelijk aangezien
de kinderen zelf aangeven dat ze onderling geen afstand houden. Zoals u weet werken we op school in
zogenaamde bubbels waarbij we alle groepen van elkaar gescheiden houden; zowel tijdens de lessen als tijdens de
pauzes. Sommige kinderen en ook leerkrachten maken zich dan toch een beetje zorgen als dergelijke geluiden de
school binnen komen. Hopelijk begrijpt u deze zorgen en wilt u dit ook nog eens met uw kind bespreken.
Afgelopen woensdag was het theoretisch verkeersexamen voor alle leerlingen van de groepen 7. En wat denkt u?
Alle kinderen zijn in een keer geslaagd! Superknap om dit voor elkaar te krijgen in deze periode van corona,
thuiswerken en quarantaine. We zijn heel erg trots op deze kanjers. Komende dinsdag volgt het praktisch
verkeersexamen voor de groepen 7 en 8. Groep 8 doet ook mee, aangezien het vorig jaar niet door kon gaan
vanwege de lockdown. Kinderen moeten tijdens dan het geleerde in de praktijk laten zien o hun eigen fiets. Op
verschillende plekken in het dorp staan observanten die beoordelen of hun deelname aan het verkeer veilig is en
volgens de verkeersregels. Dit is elk jaar weer een flinke organisatie waar de werkgroep verkeer de nodige uurtjes
mee belast is. Denk maar eens aan het verzamelen van voldoende observanten, op welke plaatsen moeten zij
observeren, hoe organiseren we dat nu in de coronatijd? Maar ook; hoe komen we aan een stoplicht? Dat is
namelijk een van de voorwaarden om te kunnen voldoen aan de eisen van een volwaardig examen /diploma.
Chapeau voor deze werkgroep dus, want het wordt ieder jaar weer prima geregeld.
Verder heeft groep 6M kennisgemaakt met een nieuwe stagiair; meneer Daan. Hij heeft zich al aan de kinderen en
ouders van 6M voorgesteld en zal komende maandag beginnen met het geven van lessen.
Helaas moeten we opnieuw een oproep doen om tijdens de breng- en haalmomenten geen auto’s te parkeren op
of voor opritten van buurtbewoners. U staat op hun grondgebied of net ervoor, waardoor zij hun eigen terrein niet
kunnen verlaten en geregeld te laat komen op een afspraak. Heel vervelend. Kunnen deze mensen op uw
medewerking rekenen? Bedankt alvast.
Tot slot even lachen om 1 april. De groepen 8 kregen een pré-examen voor het verkeersdiploma. Kijkt en leest u
even mee hoe dat ging?
Fijne Paasdagen en de hartelijke groeten.
Anouk van Lierop
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Pré-examen groep 8
Gisteren ontvingen we een brief van Veilig Verkeer Nederland, waarin werd aangegeven dat de kinderen te lang niet of
nauwelijks aan het verkeer hebben deelgenomen. Door de lock-down zijn ze immers niet naar sportclubs gefietst, niet
naar school gefietst of gelopen en ook onderling werd er nauwelijks afgesproken. Om deze achterstand in kaart te
brengen, moesten de kinderen vandaag een route lopen, waarbij werd gekeken of ze de vaardigheden nog wel
voldoende beheersten. Zo moest er, lopend naar de Hamar, gelet worden op het uitsteken van de hand, het achterom
kijken en het maken van een grote bocht. Terwijl meneer Idriss en meneer Peter alle vaardigheden scoorden bij de
deelnemende schoolverlaters, werd er enthousiast gelopen door de kinderen van groep 8. Bij de Hamar werden ze
opgewacht en ontvingen ze ook meteen een diploma voor dit pré-fietsexamen. Nadat ze lazen wie het diploma had
ondertekend, begonnen hier en daar wat belletjes te rinkelen : "Dhr Lirpanee"
Onze groep 8 leerlingen waren enorm te grazen genomen met een 1 april grap, die ze gelukkig allemaal erg konden
waarderen!
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