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eilig in het verkeer
1. Veilig in het verkeer
Omdat wij als ouders wonend in het buitengebied onze fietsende kinderen graag zo goed
mogelijk zichtbaar naar school laten gaan, zijn we gaan zoeken naar opvallende kleding
voor in het verkeer. Vooral als straks na de zomer de dagen weer korter worden vinden
we het prettig dat ze in elk geval goed zichtbaar zijn. We kwamen uit op
veiligheidskragen die makkelijk over de kleren (met of zonder jas) aan te trekken zijn,
ze nemen weinig ruimte in als ze in de tas moeten en hebben een naamlabel. De
veiligheidskraag heeft een felgele kleur met reflecterende delen. Samen met de kinderen
uit de buurt hebben we al een aantal kragen in gebruik. Mocht je als ouder voor na de
zomervakantie ook graag zo’n kraag willen bestellen dan mag dat bij mij.
De kosten voor 1 veiligheidskraag zijn €9,95.

Wil je bestellen laat het me dan weten. Hoe meer kinderen veilig en zichtbaar
deelnemen in het verkeer, hoe beter!
Groeten Dorien Lamberts (moeder van Xem en Cris)
dorienreurink@hotmail.com 0620 99 6581
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2. Bladactie
Dit jaar doen we weer mee met de bladactie ‘Bennie Bladman’van de gemeente
Deventer. Van 29 oktober t/m 8 november zullen de leerlingen weer al het blad
verzamelen. Op donderdag 8 november om 13.00 wordt bekend gemaakt welke
school het meest blad heeft verzameld. De school met het meest verzamelde blad
wint de bladbokaal 2018 van de gemeente Deventer.

3. Nieuws van de schoolpleincommissie
Op vrijdag 2 november zal de eerste tegel uit de grond gaan voor het nieuwe
schoolplein. U bent om 13.30 van harte welkom om dit feestelijke moment te vieren.
De schoolpleincommissie zal voor de leerlingen voor een feestelijk drankje zorgen.
Voor de ouders is er koffie en thee .
4. Geboren!
Berdien Bronsvoort (groep 1-2b) is woensdag 10 oktober
bevallen van een zoon: Levi.

Alieke Muilerman (groep 6) is donderdag 11 oktober
bevallen van een dochter: Floor.

Beide moeders, vaders, broertje, zusje en baby’s maken het goed. Gefeliciteerd
namens ons allemaal!
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5. Parkeren
Graag uw aandacht en medewerking voor het volgende!
Gelet op de verkeersveiligheid van de kinderen en alle bewoners rondom de
Rythmeen, vragen wij u uw auto te parkeren op de daarvoor bestemde plekken. En
dus niet op grasvelden, voor in- en uitritten van bewoners. Ook niet als u slechts
even uw kind naar school brengt. Met name het parkeren in Bisschopsland zorgt voor
overlast en ergernis. Mocht u in deze straat parkeren, dan graag in de parkeervakken
en niet op het grasveld. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.
6. Koelkasten
We hebben de eerste periode van het schooljaar gekeken naar het gebruik van de
koelkasten in combinatie met het 5-gelijke-dagen model. Er zijn een paar
opmerkingen gemaakt door ouders over het gebruik van de koelkasten. We hebben
in het team afgesproken hier pragmatisch mee om te gaan. Kinderen kunnen hun
drinken in de koelkast zetten indien dit nodig mocht zijn. In de groepen wordt
afgesproken hoe dit te regelen. Soms wordt er gebruik gemaakt van een 'hulpje’ die
eerst de bekers verzamelt en dan in de koelkast plaatst, in een andere groep is
afgesproken dat kinderen dit zelf mogen doen. Wij hebben de indruk dat e.e.a. werkt
en zijn blij dat u als ouder meedenkt over wat u uw kind(eren) meegeeft voor de
pauzes (zie ook de tips in een eerdere nieuwsbrief).
7. Studiedag Samen Scholen
Vandaag, maandag 29 oktober samen met de andere scholen in Bathmen en Loo een
studiemiddag gehad rondom thema ‘Samen Scholen’.
Ter informatie hieronder een stukje uit de uitnodiging die de collega’s ontvangen
hebben:
Op maandagmiddag 29 oktober a.s. gaan we elkaar ontmoeten en ont-moeten. Met
alle onderwijsprofessionals uit Bathmen en Loo bij elkaar. Voor het eerst. En hopelijk
niet voor het laatst. Want wij denken dat we met elkaar de toekomst van het
basisonderwijs in Bathmen/Loo mooier, leuker, passender, fijner én beter kunnen
maken. Voor de kinderen natuurlijk, voor de ouders ook, voor onze partners in
opvang en anderen, maar zeker ook voor onszelf, voor jouzelf.
We willen ruimte geven aan eenieder. Maar wel steeds in verbinding met andere
collega’s. We gaan dan ook eerst maar eens kennismaken en ontmoeten. Waar zit
ruimte, waar zit begrenzing? Wat is de juiste toon? En welke muziek kunnen we dan
samen maken? Op weg naar “samen scholen”, op weg naar “It takes a village to raise
a child”. In welke vorm? Geen idee. Dat gaan we samen bedenken en doen. Of niet.
Alleen waar het kan en waar we willen. Vorm volgt inhoud.
Voor het traject “Samen Scholen – it takes a village to raise a child” worden we
begeleid door Teus van Zoest (Connecto) en Marije Boot (Boost by Boot). Zij hebben
ook de panelgesprekken gevoerd met een aantal ouders en leerkrachten op de drie
scholen. Marije en Teus begeleiden dan ook onze studiemiddag op 29 oktober.
Deze middag krijgt een vervolg in een zogenaamde pizza-sessie op 19 november,
daarover later meer.
Hartelijke groet,
Het team van Kindcentrum de Rythmeen
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