
 
 
 
 
 

  

   
 
 
 
 

 
 
De verhalenmachine groep 1&2 
Op woensdag 24 januari vindt er een taalactiviteit plaats in groep 1&2 in samenwerking met de bibliotheek. We 
gaan aan de slag met De Verhalenmachine. De Verhalenmachine is een leuk programma dat kinderen 
stimuleert om te fantaseren, te vertellen en voor te lezen. De kinderen gaan met hulp van ouders een digitaal 
verhaal maken. Hiervoor krijgen ze verschillende tekeningen. Door 
deze plaatjes op een vertelstrook te plakken, creëren ze hun eigen 
verhaal. Dit verhaal nemen we op met een iPad. Terwijl de 
tekeningen in beeld zijn, vertelt het kind zijn zelfverzonnen verhaal. 
Zo komen er uit De Verhalenmachine unieke verhalen, bedacht door 
jonge kinderen. Voor dit leuke project hebben we per kleutergroep 
ongeveer 4 à 5 ouders nodig. De activiteit duurt ongeveer 2 uur, de 
exacte tijden volgen. Heeft u zin en tijd om de kinderen te 
begeleiden? U kunt zich opgeven bij de leerkrachten van de 
onderbouw.  
 
Decoteam & ouderraad bedankt 
De periode oktober t/m december is een drukke maand voor de feest- en versiercommissie van de school. Het 
is fantastisch om te zien èn te ervaren hoe ouders  samenwerken om de school in de juiste sfeer te brengen. 
Tijdens de ochtenden, maar ook tijdens de deco-avonden  komen steeds nieuwe gezichten helpen.  Namens 
alle kinderen bedankt voor jullie inzet. 
De data voor de komende periode zijn op maandagochtend  5 maart, 4 april, 4 juni en 9 juli. We starten iedere 
keer om 8.30 uur. Misschien heeft u ook tijd en zin om te komen helpen? 
 
Afscheid  
Sander de Haan start vanaf donderdag week op De Kimkiel in Groningen. We wensen Sander heel veel plezier 
en succes op zijn nieuwe school.  
 
Vervanging 
Bij de afwezigheid van een leerkracht doen we er van alles aan om een goede oplossing te vinden voor de 
kinderen. Hiervoor hanteren we een protocol. Daarin worden meerdere stappen gezet om een leerkracht te 
vinden. Vervangingsbureau SLIM bemiddelt tussen school en de vervangers. Vele scholen maken gebruik van 
de genoemde instantie. In geval van een griepepidemie kan het voor komen dat alle vervangers worden 
ingezet. Natuurlijk worden collega’s die vrij zijn gevraagd om extra te komen werken.  Mocht dat ook niet 
lukken dan kan het zijn dat de leerlingen worden verdeeld over de andere groepen. Er wordt dan gekeken of 
dat een passende oplossing kan zijn. In uiterste gevallen kan het voorkomen dat groepen naar huis worden 
gestuurd. Het kan voorkomen dat dit vaker voorkomt in een zelfde groep, er wordt dan voor gekozen een 
andere groep naar huis te sturen.   
 
ANWB Streetwise  
Op 19 februari  biedt ANWB Streetwise, een spannend 
verkeersprogramma. ANWB Streetwise leert alle kinderen beter om te 
gaan met het huidige verkeer.  
In verschillende praktijklessen leren de kinderen over het gebruik van 
gordels, kinderzitjes, remweg en reactiesnelheid. ANWB Streetwise 
bestaat uit 4 onderdelen: 
- In Toet toet leren de kinderen van groep 1 en 2 in de speelzaal 
verkeersgeluiden herkennen en oefenen het veilig oversteken. 
Daarnaast wordt geoefend met de autogordel in combinatie met het 
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kinderzitje.  
- Tijdens Blik en klik leren de kinderen van groep 3 en 4 in de gymzaal over veilig oversteken. Het belang 
van het dragen van de gordel en gebruik van een kinderzitje in de auto wordt geoefend met een spannende 
gele elektroauto.  
- Hallo auto leert de kinderen van groep 5 en 6 over de remweg van een auto en de invloed van 
reactietijd op die remweg. Kinderen nemen zelf plaats op de bijrijdersstoel van een ANWB lesauto en mogen 
zelf remmen. Ook het belang van het dragen van een veiligheidsgordel en een stoelverhoger komt in deze les 
aan bod.. 
- Trapvaardig tenslotte traint de kinderen van groep 7 en 8 op het schoolplein in praktische 
fietsvaardigheid. De leerlingen fietsen over een uitdagend parcours en trainen moeilijke manoeuvres. Ook 
rijden ze met een zware rugzak op. Hiermee worden de kinderen voorbereid op het zelfstandig fietsen naar de 
middelbare school. 
 
Daarnaast is er de iCheck, waarmee een simpele maar doelmatige indicatieve oogmeting uitgevoerd wordt. De 
iCheck is speciaal ontwikkeld voor ANWB Streetwise en is een vast onderdeel van Blik en klik. Daarnaast wordt 
er een iCheck uitgedeeld voor de groepen 5 t/m 8, waarmee de leerkracht zelf in de klas de oogmeting kan 
uitvoeren. 
 
Verkeersnieuws van onze verkeersouders 
De afgelopen tijd heeft de verkeerscommissie enkele gesprekken gehad met 
Veilig Verkeer Nederland, de verkeerskundige van de gemeente Winsum en 
met iemand die werkt voor de provincie Groningen. 
Daaruit komt naar voren dat we het als school en ouders goed doen. Onze 
complimenten voor de fietsers, zij parkeren netjes op de daarvoor aangewezen 
plekken. En ook aan de ouders die met de auto komen en netjes parkeren bij 
het station.  
Een tijd geleden hebben we een enquête gehouden, daarin zijn goede zaken 
benoemd die we met de verkeersouders bespreken. Zoals het nu lijkt zijn er 
veel klachten over de schoolroute. Met name de Borgweg en de gelijkwaardige kruising op de 
Onderdendamsterweg worden als zeer gevaarlijk ervaren. Graag zouden we klachten over deze situaties 
schriftelijk ontvangen. We zijn aan het brainstormen wat we als verkeerscommissie hierin kunnen betekenen. 
Na het ingaan van de wintertijd hebben we de fietsen gecontroleerd op verlichting. Bij de meeste fietsen was 
dit keurig in orde. Aan de fietsverlichtingscheck hebben we een kleurwedstrijd verbonden. De winnaars zijn 
inmiddels bekend: Jet en Leciano, zij hebben hun prijsje al gekregen. Voor alle kinderen die hun kleurplaat 
hebben ingeleverd was er een troostprijsje. 
Voor het nieuwe jaar hebben we mooie plannen gemaakt, we willen graag een verkeersveilige school zijn. De 
eerste stappen daarin zijn gezet. In overleg met de gemeente komt er een schoolzone rondom de school. 
Wanneer dit gaat gebeuren is nog niet bekend. Natuurlijk proberen we u zo goed mogelijk op de hoogte te 
houden. 
Natuurlijk proberen we u zo goed mogelijk op de hoogte te houden. 
 
Een veilige verkeersgroep van de verkeerscommissie, 
Maria, Marjolein, Brigitte, Angelique en Audrey. 
 
Circusproject 
Na de voorjaarsvakantie komt circus Santelli Workshops verzorgen aan alle leerlingen. Deze workshop sluit aan 
bij het project circus. Op 6 maart is er een circusvoorstelling aan het einde van de dag voor alle ouders / 
verzorgers en belangstellenden in de sporthal. De exacte tijd wordt later bekend gemaakt. Mogelijk hebben we 
deze dag extra hulp van u nodig. Ook hierover ontvangt u later meer informatie. 
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