Flitsnieuws
Flits no. 17 12-04-2021
Verkeerssituatie rondom de school
Op dit moment zien we dat veel kinderen met de auto gebracht worden naar school. De kinderen worden afgezet bij
de ‘kiss en ride’ plek, er wordt geparkeerd in de bocht of op de stoep. Op deze manier is er weinig overzicht voor
andere weggebruikers. We willen u vragen de kinderen zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school te brengen.
Lukt dit echter niet dan graag parkeren op de daarvoor bestemde plekken, zodat het een veilig en overzichtelijke
verkeerssituatie blijft voor iedereen. Alvast bedankt!
Kanjer coördinator
Sinds vorige week is OBS Tuindorp een Kanjer coördinator rijker. Juf José, onze interne begeleider, heeft de cursus tot
Kanjer coördinator afgerond.
Een Kanjer coördinator heeft als taak de Kanjertraining op school te begeleiden en te coördineren.
Koningsspelen 23 april
Op vrijdag 23 april zullen we de Koningsspelen organiseren. Dit jaar vieren we het met de eigen groep en zorgen we
ervoor dat er een gezellig programma is deze dag.
De leerlingen van groep 5 t/m 8 hebben sportieve activiteiten in en om de Steense en de leerlingen van groep 1 t/m 4
hebben in en om de school allerlei activiteiten.
Nadere informatie voor de groepen volgt zo spoedig mogelijk.
Ouderportaal
Inmiddels hebben de ouders van groep 4 en 7 de ouderportaal app geïnstalleerd. De app zal de komende periode
verder worden geïmplementeerd. We gaan wekelijks één of twee groepen toevoegen in ons ouderportaal.
Unieke Avond4daagse in Wolvega
Even leken de coronamaatregelen roet in het eten te gooien. Maar met een deze unieke editie kan hét wandelfeest
voor kinderen toch doorgaan. Tussen 29 maart en 30 juni 2021 kunnen zij in Wolvega hun eigen Avond4daagse lopen.
Volledig coronaproof. Avond4daagse Wolvega organiseert samen met Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN) en
eRoutes deze bijzondere editie. Met een speciale app lopen de kinderen hun eigen routes op hun eigen moment. Zo
wordt drukte en groepsvorming voorkomen. En na afloop wacht de officiële Avond4daagse medaille.
Eigen routes
Na inschrijving kunnen deelnemers gebruik maken van de Avond4daagse-module in de app eRoutes. Deze app maakt
routes vanaf een zelf te bepalen punt en afstand. Dit zijn zogenaamde ‘ronde routes’, dus het eindpunt is hetzelfde als
het startpunt. De app houdt bij waar en hoeveel de deelnemers lopen. En verrast ze onderweg met leuke berichten!
Groot succes
KWBN introduceerde de Avond4daagse – Home Edition vorig jaar voor het eerst. Ook toen was Avond4daagse
Wolvegavan de partij. Vorig jaar hadden we 99 aanmeldingen. Landelijk namen in 2020 bijna 60.000 deelnemers deel.
Het leverde vele enthousiaste reacties op en een compliment van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport.
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Kies je eigen wandelmoment
Om te voorkomen dat veel kinderen tegelijk lopen, kunnen deelnemers wandelen tussen 29 maart en 30 juni 2021.
Om er wel een prestatie van te maken, moeten ze de vier wandeldagen in twee weken afleggen. Verder staat het
moment van wandelen vrij. Dus (anders dan de naam doet vermoeden) mag er dit jaar ook overdag gelopen worden.
Bovendien kunnen de lopers zowel doordeweeks als in het weekend de wandelschoenen aantrekken.
Aanmelden
Inschrijven is mogelijk via https://www.eroutes.nl/nl/avond4daagse/wolvega. Deelname kost €6,50. Inschrijving vindt
dit jaar niet centraal via school of sportvereniging plaats, maar ouders/verzorgers schrijven zichzelf en hun kinderen in.
Er kan gekozen worden uit drie afstanden: 2,5 – 5 – 10 km. En de welverdiende Avond4daagse medaille ontvang je
automatisch. Wil je eerst meer informatie? Bezoek dan www.avond4daagse.nl.
Deze Flits bevat geen bijlagen
Belangrijke data
April
12 Flits
13 Directie studiedag
22 Eindtoets groep 8
23 Koningsspelen
23 Oud papier
26 Flits
27 Koningsdag – alle leerlingen vrij
Mei
1-16 Meivakantie (incl. Hemelvaart)
17 Flits
17 MR vergadering
19 Schoolkorfbaltoernooi - afgelast
24 Pinksteren
25 Start toetsweken
28 Oud papier
31 Flits
Juni
11 eind toetsweken
14 Flits
17 Generale repetitie musical
18 Studiedag (alle leerlingen vrij)
23,24,25 Kamp groep 7 en 8
25 Rapporten mee
28 Flits
28 MR vergadering
30 Ouderavond ouders toekomstige leerlingen groep 3
30 Kennismakingsochtend groep 8
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NB. Wijzigingen voorbehouden.
Opmerkingen t.a.v. deze flits kunnen worden gemaild naar
directie.tuindorpschool@comprixl.nl
Met vriendelijke groet,
Team OBS Tuindorp
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