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Even bijpraten
Wat een kanjers zitten er toch op KOM.MIJN. Ik berichtte u hier vorige week over het feit dat alle kinderen van de
groepen 7 waren geslaagd voor het theoretische verkeersexamen. Deze week kan ik u vol trots mededelen dat alle
kinderen van de groepen 7 en 8 geslaagd zijn voor het praktische fietsexamen. Groep 8 had vorig jaar dit praktische
verkeersexamen niet kunnen afleggen omdat we toen in de eerste lockdown zaten en de scholen allemaal dicht
waren. Nu dus wel én allemaal geslaagd. Dat kon natuurlijk ook niet anders, aangezien ze vorige week op 1 april al
geoefend hadden met het pré- examen….
U kent vast de uitdrukking: “April doet wat hij wil”. Nou dat hebben we geweten. Na “maart roert zijn staart” in
positieve zin, met 25 graden, hadden we nu ineens volop winterse taferelen. Bizar om te ervaren hoe groot de
verschillen kunnen zijn qua weersomstandigheden.
Qua coronaperikelen was het een redelijk rustige week. Hoewel er een paar positieve testuitslagen waren was het
niet nodig om groepen in quarantaine te laten gaan. Helaas moesten er wel 2 groepen een dag thuisblijven toen juf
Steffie zelf in quarantaine moest omdat ze in nauw contact was geweest met iemand die later positief testte.
Misschien kunt u zich de stakingsdagen van vorig schooljaar nog herinneren? Dat ging o.a ook over het
lerarentekort. Dat is er nog onverminderd en betekent dat als iemand ziek wordt of in quarantaine moet, er geen
vervanging beschikbaar is. Die groep zal dan thuis moeten blijven, helaas.
Afgelopen woensdag was er weer een leerlingenraad. We hebben gesproken over de ervaringen van kinderen met
thuiswerken versus op school werken én onlinewerken. Vanuit de raad kwam het idee om eens te onderzoeken óf
en op welke manier KOM.MIJN een groene(re) school zou kunnen worden. Dat gaan ze samen nader onderzoeken.
We wachten de uitkomst en eventuele aanbevelingen vol spanning af. Wat een mooi initiatief. Zoals ik al zei: wat
een kanjers hier op KOM.MIJN.
Hartelijke groeten,
Anouk van Lierop
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Verkeersexamen
Yfke:
Ik vond het verkeersexamen best wel leuk om te doen, want je moet eigenlijk gewoon een rondje
fietsen en ik vind fietsen echt super leuk, want ik doe het bijna elke dag dus daar had ik wel geluk
mee.
Ik had 3x geoefend dus ik was goed voorbereid, ik kende de route al uit mijn hoofd na de eerste
keer oefenen en je hoeft eigenlijk helemaal niet zenuwachtig te zijn, want je hoeft eigenlijk alleen
maar een route te fietsen en dat is het.
Alleen ik vond het een beetje ongemakkelijk als ze foto’s gingen maken en als iemand zei goed zo
of succes wist ik niet hoe ik moest reageren dus dan lach ik maar naar degene dacht ik dat ik was
wel geslaagd voor de praktijk was de praktijk.
De theorie ging ook heel goed want daar was ik ook bij geslaagd en daar moest je gewoon een
toets op de computer invullen dus online.
Ik vond de praktijk wel leuker dan theorie want theorie moest op de computer dus online en dat vond
ik minder leuk maar niet dat die niet leuk was maar hij was minder leuk.
Dus ik ben wel voor allebei geslaagd, JOEPIE JEE 👋👋🎉🎊!!!

Xavi:
Ik vond het leuk om het verkeersexamen te doen want het was niet zo heel lastig tenminste als je
het goed geoefend hebt. Ik heb het gehaald en het is best wel makkelijk, ik heb het 4x geoefend en
dat was ook genoeg, vond ik. Ik was een beetje zenuwachtig maar het had eigenlijk geen effect op
mij. de route vond ik niet zo lastig, en de puntentelling is niet streng maar ik vond het een beetje
ongemakkelijk bij die foto’s want dan moest je zo stil staan enzo.
Ook iedereen had het gehaald, en met het theorie examen had iedereen gehaald alleen moesten 2
kinderen het herexamen moeten doen omdat ze het de eerste keer niet hadden gehaald maar toen
is het goed gekomen dus dat is niet zo erg En de toets van theorie die moesten we digitaal maken
en dat vond iedereen wel fijn. Ik had wel een beetje een klasgenootje moeten helpen want hij wist
de route even niet meer maar toen ik hem een beetje had geholpen dus toen wist hij het weer. Maar
gelukkig is het met iedereen goed gegaan niemand hoeft hem in groep 8 te doen. Dus dat was wel
goed van ons alle.👋👋
Dus alles was goed gegaan en zelf iemand die de verkeerde route had gefietst was nog geslaagd.
👋👋 De hele klas kreeg ook een Diploma van het fietsexamen en er stond ook op dat je ze allebei
had gehaald, Dus het was allemaal wel leuk en goed gedaan!
en het duurde ongeveer 30 minuten dat is niet zo heel lang voor deze lange route en als je Terug in
de klas kwam waren mijn handen aan het tintelen want die waren erg koud.
Maar daar had ik niet zo'n last van.🥶🥶.Dus het verkeersexamen was leuk om te doen!!
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Daan:
Ik vond het wel leuk om het verkeersexamen te doen want ik heb ongeveer 5x geoefend dus ik was
er wel goed op voorbereid. En ik kende de route al bijna uit mijn hoofd naar de eerste keer fietsen
omdat de route niet zo moeilijk was. Overal stonden hulpouders zoals op het kruispunt, de rotonde
en in een bocht bijvoorbeeld. Bij mij zei bijna iedereen: Goed zo!
Iedereen was geslaagd voor praktijk!
En iedereen van de klas kreeg een Diploma en daar stond op dat je was geslaagd voor het theorie
en praktijk.
Dus de theorie ging bij mij ook wel goed.
Je hoefde eigenlijk maar een toets online op het chromebook te maken en als iedereen klaar was
had de juf al gelijk de uitslag.
Ik was voor mijn theorie geslaagd en bijna de hele klas behalve twee kinderen.
Maar dan kun je nog het herexamen doen.
Maar toen zijn hun wel geslaagd voor theorie!🎉🎊
En ik was eigenlijk wel een beetje zenuwachtig maar als je het hebt gedaan valt het wel mee.
Dus het was wel leuk om het verkeersexamen te doen!🥶
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