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Agenda 

 
Verkeersweek 
Van 18 t/m 22 maart organiseert Brede school 
Vollenhove een verkeersweek.  We zullen 
maandag 18 maart starten met een activiteit 
van Streetwise. ANWB Streetwise leert alle 
kinderen van de basisschool door het oefenen 
met praktijksituaties beter om te gaan met het 
huidige verkeer.  
ANWB Streetwise bestaat uit 4 onderdelen 

• Bij Toet toet leren de groepen 1 en 2 
in de speelzaal verkeersgeluiden 
herkennen en oefenen het veilig 
oversteken. Daarnaast wordt 
geoefend met de autogordel in 
combinatie met het kinderzitje.  

• Tijdens Blik en klik leren de groepen 3 
en 4 in de gymzaal over veilig 
oversteken. Het belang van het 
dragen van de veiligheidsgordel en 
gebruik van een kinderzitje in de auto 
wordt geoefend met een spannende 
gele elektroauto.  

• Hallo auto leren de groepen 5 en 6 in 
de Georgeschenkstraat over de 
remweg van een auto en de invloed 
van reactietijd op die remweg. Ze 
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. 

• Bij Trapvaardig tenslotte trainen de 
groepen 7 en 8 op het schoolplein in 
praktische fietsvaardigheid. Er wordt 
gefietst over een uitdagend parcours 
en ze trainen moeilijke manoeuvres. 
Ook rijden ze met een zware rugzak 
op. Zodat ze straks beter voorbereid 
zijn op het zelfstandig fietsen naar de 
middelbare school. 

De kinderen van groep 7-8 worden maandag 
allen op de fiets verwacht. 
Dinsdag zal groep 1-2 de eigen fiets versieren. 
De kinderen van groep 1-2 mogen deze dag de 
fiets mee naar school, zodat ze de fiets 
kunnen versieren. Op dinsdag zullen er ook 
praktische verkeerslessen in alle groepen 
worden gegeven. Donderdag komt voor de 
groepen 1 t/m 4 de politie op school. Groep 5 
t/m 8 gaat een reactietest doen en meten met 
de snelheidsmeter bij school.  Vrijdag zal er 
een verkeerswandeling zijn voor alle groepen. 
Er is nog hulp nodig voor de donderdag van 
11.00 uur tot 12.30 uur. Mocht u tijd hebben, 
wilt u dit dan doorgeven aan de juf van uw 
zoon/ dochter of aan verkeersouder 
Jacqueline? 

 
 

Pannenkoekendag 28 maart 
Groep 7/8 gaat pannenkoeken bakken voor de 
bewoners van  Nieuw Clarenberg.  
Oproep: van wie mogen we 
(pannen)koekenpan en/of elektrisch 

kookplaatje lenen? U kunt dit doorgeven aan 
juf Annick: 
annick.tennapel@stichtingopkop.nl 

 

Datum Activiteit 

15 maart Staking, school gesloten 

18 maart MR-vergadering 

18 maart Jeroen Oosterhof vanaf 
14.30 aanwezig 

18-22 maart Verkeersweek 

20 maart  Open dag voor nieuwe 
ouders 

20 maart Jeroen Oosterhof aanwezig 

21 maart  Groep 3-4 bibliotheek 

28 maart  Dansworkshop groep 1-2 
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Open dag nieuwe ouders 
Op 20 maart organiseert Brede school 
Vollenhove een open dag/avond  voor nieuwe 
ouders. Kent u iemand in uw omgeving 
waarvan het kind bijna 4 jaar wordt of ouders 
die zich alvast willen oriënteren op een 
basisschool voor hun kind? Nodig hen dan van 
harte uit voor onze open dag. Ouders zijn met 
hun kind(eren) van harte welkom van 9.00 uur 
tot 12.00 uur. De kinderen mogen dan lekker 
meespelen met de andere kinderen.  
Het is ook een mogelijkheid om ’s avonds van 
18.30 tot 20.30 uur langs te komen. Er is dan 
ruimte om informatie te krijgen over de 
school, haar beleid en manier van leren en 
werken. 
 
Openluchtspektakel 
Beste kinderen, 
 
Op 29 juni 2019 komt er tijdens het 
Openluchtspektakel weer een geweldig 
jeugdtoneelstuk. 
Ben jij 9 jaar of ouder? Dan mag jij ook 
meedoen! 
Lijkt het je leuk om samen met andere 
kinderen toneel te spelen wat voor een echt 
publiek wordt opgevoerd in de “tuinen van 
Marxveld”, geef je dan zo voor woensdag 20 
maart op. Dat kan via e-mail: 
marina@ijspeerd.nl of stuur een WhatsAppje 
naar: 0610211722 

 
 

 

Schat aan verhalendag: Speur-Zoek-Route 
met "vossen"  
Met een speurkaart ga je struinen op het 
Noordpunt van Schokland. Onderweg zie, doe 
en beleef je een spannend verhaal. Je 
verzamelt letters tijdens de route over het 
eiland. Vergeet niet om een bezoekje te 
brengen aan het Museumweekend! 
Er zijn leuke activiteiten en er lopen "vossen" 
rond in de rol van personages uit het boek 
"Nooit meer terug" van André Nuyens. Dit 
boek is de leidraad voor deze dag. 
Het gaat over Reijer en Marrijtje die rond 
1825 op het eiland Schokland woonden en 
daar avonturen beleefden. In die tijd waren er 
veel stormen op het eiland. Een spannend 
verhaal dat je kan beleven op deze Schat aan 
verhalendag. 
Vind jij alle vossen die deze dag over het 
eiland lopen? Ook zijn er vele activiteiten uit 
die Reijer en Marrijtje destijds ook hebben 
gedaan. Speur naar de verhalen en ga dit 
Werelderfgoed echt beleven. 
Struin over het eiland, luister en beleef 
verhalen uit het boek. 
Kom speuren en win één van de Schokland-
Schatten! 
Meer informatie 
https://schokland.nl/activiteiten/schat-aan-
verhalendag 
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