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Verkeersveiligheid bij school
Ik wil u graag informeren over de verkeersveiligheid bij de school nu de bouw aan de overkant
steeds verder vordert. Wij hebben afspraken gemaakt met de projectleider van de bouw dat er geen
bouwverkeer is tussen 8.00 en 8.30 uur en tussen 14.00 en 14.30 uur. Zo gauw er onveilige situaties
ontstaan infomeren wij direct de gemeente en/of de projectleider van de bouw om hier wat aan te
doen. Op dit moment wordt er druk aan het fietspad gewerkt. Daardoor moeten alle fietsers en
wandelaars over een gedeelte van de weg. Dit zorgt voor onveilige situaties. Wij zetten hier direct
actie op. Alle leerlingen moeten veilig naar school kunnen gaan.
Als het goed is, zijn ze aan het eind van de week klaar met het fietspad. De projectleider heeft aan de
gemeente verkeersregelaars gevraagd, maar heeft daar nog geen uitsluitsel over gekregen.

Jan van de Laan
Sinds enige weken is Jan van de Laan ziek thuis. Hij heeft problemen met zijn prostaat. Het is nu
wachten op verdere onderzoeken. Wij wensen Jan veel sterkte toe!

Rots- en waterlessen groep 1 t/m 4
Dinsdag 9 maart zijn de Rots- en Waterlessen begonnen voor de groepen 1 t/m 4. Vanwege Corona
worden de lessen onder de gymtijd gegeven door Mirjam Berghuis en de eigen leerkracht.
Op obs Jan Ligthart besteden we in alle groepen aandacht aan
Rots en Water. Binnen de school is een doorgaande leerlijn Rots
en Water ontwikkeld voor groep 1 t/m 8, waarin de leerlingen 1
keer per jaar een lessenserie krijgen aangeboden.
Tijdens de lessen wordt steeds gestart vanuit een fysieke
invalshoek waarmee mentale en sociale vaardigheden worden
aangereikt en verworven. Actie wordt afgewisseld door
momenten van zelfreflectie. De training geeft kinderen
gereedschappen om voor zichzelf en voor anderen op te komen.
De kinderen leren zich onafhankelijk op te stellen en eigen

keuzes te maken (Rots). Daarnaast leren ze hoe ze met anderen samen werken, spelen en leven
(Water).

Corona
Ouders hebben veel vragen wanneer broertjes en/of zusjes thuis moeten blijven. Als uw kind getest
wordt, mogen broertjes en zusjes gewoon naar school. Mocht de testuitslag positief zijn, dan moeten
de broertjes en zusjes zo snel mogelijk worden opgehaald. Als uw kind koorts heeft en/of benauwd
is, moeten alle huisgenoten thuisblijven.

Rapporten
Graag het rapport inleveren als je dit nog niet hebt gedaan.

Margedag 24 maart
Woensdag 24 maart is een margedag. Deze dag wordt gebruikt om de toetsgegevens te verwerken.

Ouderbijdrage
De kosten bedragen €17,50 per schooljaar.
De ouderbijdrage kan gestort worden op NL41 RABO 0313 0253 98 t.n.v. Vrienden van het Openbaar
Onderwijs o.v.v. ouderbijdrage naam kind en groep.
Start uw kind na 1 januari op school dan betaalt u €9,00.

