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Alle uitjes zijn tot nader
bericht gecanceld.
De informatieavond
m.b.t. de schoolverlaters
naar het V.O. is
gecanceld. U wordt
middels een
Powerpointpresentatie
op de hoogte gebracht
van de informatie. Via

MSI wordt u op de
hoogte gehouden van
belangrijke data, zoals
NIO/ADIT intelligentie
test, welke nodig is
voor de onderbouwing
van het advies,
opendagen en
aanmeldperiode bij de
school naar keuze van
het Voortgezet
Onderwijs.

Regel van de week:

Ik luister naar de ander
Weg in de herfstvakantie met de Vakantiepas
Met de VakantiePas kunnen kinderen in de schoolvakanties allerlei dingen doen. Gratis of
met korting. Voor de zomervakantie krijgen ze op school een boekje, de ZomervakantiePas.
Daarin staan heel veel leuke en leerzame activiteiten.
In de korte schoolvakanties is er geen boekje, maar een digitale nieuwsbrief. Daarin staat
een link naar kortingsbonnen. Deze nieuwsbrief krijgen de kinderen als ze lid zijn van de
VakantiepasClub.
Leden van de VakantiepasClub hoeven zich deze herfstvakantie niet te vervelen. Ze krijgen
een nieuwsbrief met allerlei verschillende activiteiten. Een spannende film kijken in theater
Dakota of speuren in het Zuiderpark. Lekker dansen in de disco of spetteren in het zwembad.
Naar het Museon of Kinderboekenmuseum en nog veel meer. Kijk voor alle activiteiten en
kortingen op www.vakantiepas.nl. Daar staat ook hoe de kinderen een grote vlieger kunnen
winnen of een uitje met de hele klas.
Is uw kind nog geen VakantiepasClublid, geef het dan (gratis) op via www.vakantiepas.nl

Geen ouders meer in de school
Afgelopen maandag hebben we veel van u mogen ontvangen bij het omgekeerd
oudergesprek. Helaas kondigde onze Premier een dag later weer strengere maatregelen aan
ter voorkoming van besmettingen met Covid-19. Dit heeft ons als school dan ook weer doen
besluiten om na de herfstvakantie geen ouders meer toe te laten in de school, tenzij het echt
niet anders kan. Mensen van buitenaf, zoals ouders, die de school toch moeten betreden
dienen hun gegevens achter te laten bij de entree, de handen te desinfecteren en een
mondkapje te dragen. Wij hopen op uw begrip en medewerking.

Frisse lucht, maar ook kou!
Zoals u waarschijnlijk wel weet staan in onze lokalen de ramen open in het kader van
luchtverversing. In de komende periode wordt het natuurlijk snel kouder buiten. Wij willen
u dan ook aanraden om uw zoon of dochter een vest of trui mee te geven zodat zij deze aan
kunnen trekken als zij het in de klas koud krijgen. Ook is het handig dat kinderen die op de
fiets naar school komen een degelijk regenpak dragen op een regenachtige dag. Het gebeurt
vaak dat kinderen die door de regen hebben gefietst heel de dag in deze natte kleren moeten
blijven zitten. In een lokaal waar altijd de ramen open moeten staan is dat niet altijd goed
voor de gezondheid.

De verkeerssituatie
De verkeerssituatie bij de school is voor u en voor ons momenteel een doorn in het oog. Als
eerst kwam de schoolzone. Hier was iedereen erg blij mee omdat dit de veiligheid van u en
onze leerlingen sterk verbeterde. Men ging rustiger rijden en was zich meer bewust van het
gevaar van plots overstekende kinderen. Niet veel later volgde de zogenoemde ‘Coronasluiting’ van het onderwijs en toen we weer naar school mochten werd er een
verkeersregelaar met een hek geplaatst aan de beide zijdes van de schoolzone. Hoewel dit
even wennen was, was ook dit weer een verbetering van de veiligheid. U had de ruimte om
op gepaste afstand van andere ouders op uw kind te wachten. Nu er voorlopig niet
geparkeerd kan worden in de wijk, stroomt de Bentelostraat weer vol. Dit zorgt voor
gevaarlijke situaties. De verkeersregelaars hebben vanuit de gemeente Den Haag dan ook de
opdracht gekregen om de doorstroom van de Bentelostraat in goede banen te leiden.
Hiervoor hanteren ze in deze straat éénrichtingsverkeer vanaf de andere kant dan wij
gewend zijn. Er mag dan ook niet gekeerd worden op de Bentelostraat en men dient aan
onze zijde van deze straat de wijk weer te verlaten. Wij weten niet precies tot welke datum
de straten rondom de school opengebroken blijven. We begrijpen het ongemak dat u
ervaart, die ervaren wij immers zelf ook. Toch vragen we u met klem de éénrichtingsverkeerregel na te leven en niet te keren op de Bentelostraat. Dit om de veiligheid van ons allemaal
te kunnen blijven waarborgen. In de bijlage vindt u een kaart waarop de omleiding staat
afgebeeld.

Schoolfruit
Vanaf 9 november aanstaande krijgen we weer schoolfruit geleverd. Elke week krijgt de
school vers fruit geleverd dat wij onder de klassen verdelen. Fruit draagt bij aan de gezonde
leef- en eetgewoontes van onze leerlingen. Deze actie loopt tot 16 april 2021.

Ik ben BOOS!

YourSkills

Het gebeurt ons allemaal weleens; boos zijn. Echter zien we dat kinderen, en met name
jongens, vanaf een bepaalde leeftijd sneller boos kunnen worden. YourSkills is een initiatief
van de Universiteit Utrecht en richt zich door middel van rollenspellen op de boosheid bij
jongens in de leeftijd van 8 tot 13 jaar. Deze rollenspellen kunnen virtueel of fysiek (dus met
een behandelaar) plaatsvinden. Deelname aan dit initiatief is gratis en geschied op basis van
een verwijzing van de huisarts. Voor meer informatie of aanmelden kunt u terecht bij het
volgende mailadres; yourskills@uu.nl of middels telefoonnummer 0681517112. De

behandeling vindt plaats in Den Haag op de locatie van YOUZ, Dr v.d. Welylaan.

Fijne vakantie!!

