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Fietsenkeuring vrijdag 9 oktober
Vrijdagochtend 9 oktober komt Veilig Verkeer Nederland bij ons op school om de
fietsen te keuren van de kinderen uit groep 3 tot en met 8. Ze zullen bij groep 1 en 2 in
de klas komen om wat te vertellen over verkeer en fietsen. Een brief met meer uitleg en
punten waarop de fiets gekeurd zal worden, zit als bijlage onderaan de nieuwsbrief
Specialisten- en tandartsbezoek onder schooltijd
We constateren in toenemende mate dat er vrij wordt gevraagd om met leerlingen
onder schooltijd het spreekuur of afspraak van een specialist te bezoeken. Dat dat af
en toe niet anders te plannen valt begrijpen we best. Wel het verzoek om deze
afspraken onder schooltijd tot een minimum te beperken.
Informatieavonden
Naar aanleiding van de informatie avonden kwamen er vragen over het te dragen
schoeisel door de leerlingen. Nu de barre herfsttijden aanbreken gaan we weer naar
binnen. Misschien goed om nog even te herhalen dat alle leerlingen die gymles in de
sporthal hebben voorzien zijn van: handdoek, shirt, sportbroekje, sportsokken en
sportschoenen.
Straks in het voorjaar zullen we de leerlingen tijdig op wijzen dat er ook voor buiten
geschikt (sport-)schoeisel nodig is. Dit betekent dat schoenen voor het buiten spelen of
voor op de camping in principe ook voldoen.
Bureau Halt
Dinsdag 6 oktober komt Carina de Kooter van Bureau Halt bij ons op school. Zij zal in
groep 8 les gaan geven over het onderwerp ‘gedrag’. In de loop van het schooljaar zullen
er in zowel groep 7 als groep 8 twee lessen worden gegeven door Carina de Kooter van
Bureau Halt en drie lessen door Hans Bonhof van de politie.
Vernieuwde website Onderwijsstichting Arcade
Het bestuur van onze school berust bij de Onderwijsstichting Arcade. Het stafbureau
is gevestigd in Hardenberg. Om eens een kijkje te nemen behoeft niet de hele reis te
worden afgelegd, maar brengt een bezoek aan de nieuwe website ook al veel inzicht:
www.onderwijsstichtingarcade.nl

Nieuwe gezichten deel 2:
Mijn naam is Marloes Menzen en ik loop dit jaar stage op jullie school. Ik ben
tweedejaars studente aan de pabo in Emmen. Op woensdag en donderdag zal ik aanwezig
zijn op school. Tot de kerstvakantie ben ik in groep 5, daarna in groep 3/4 .
Mijn hobby’s zijn lezen, volleybal en muziek luisteren. Verder vind ik het erg leuk om te
reizen naar warme landen. Ik hoop dat ik een leuk en leerzaam jaar stagejaar zal hebben
op deze school! We komen elkaar vast een keer tegen!
Er werd mij gevraagd of ik een klein stukje over mezelf wilde schrijven voor de
nieuwsbrief. Ik vond dat een leuk idee, dus bij deze:
Ik ben Demelza de Jong, ik ben 18 jaar en woon in Emmen. Ik zit op dit moment in het
eerste jaar van de Pabo in Emmen. Ik ben vorig jaar september begonnen met de
opleiding logopedie in Groningen, maar dat was toch niet echt iets voor mij. Het met
kinderen werken in die kleine periode vond ik wel heel erg leuk, dus heb ik uiteindelijk
toch gekozen voor de Pabo. Ik loop hier nu zo’n twee weken rond en heb het nu al goed
naar mijn zin. Ik heb nog veel te leren op het gebied van lesgeven, maar ik kijk er erg
naar uit!
Mijn naam is Julian Krämer. Ik ben 21 jaar oud en kom uit Duitsland. Ik ben in Ethiopie
geboren, maar toen ik 7 maanden oud was, ben ik geadopteerd. Ik ben eerstejaars
student. Ik heb 2 zussen ( 23 j. / 18 j. – Malin en Lea ). Mijn vader werkt als een
politieagent en mijn moeder werkt als advocaat. Mijn hobby’s zijn voetballen, zwemmen,
dansen, gitaar en percussie spelen en sporten in het algemeen. Ik speel voetbal sinds ik
18 jaar ben. Sinds mijn 15e , ben ik begonnen een voetbalteam te trainen.
De kinderen die ik train zijn tussen de 11 en13 jaar oud .
Er zijn vele redenen waarom ik wil een leraar worden. De eerste plaats is het omgaan
met kinderen, dat vind ik echt heel leuk. Aan de andere kant is het een leuk gevoel om te
zeggen dat je kinderen essentiële dingen als lezen, schrijven en rekenen heb geleerd.
Hallo, mijn naam is Michelle Schoutens en ik volg de opleiding ‘onderwijsassistent niveau
4’. Ik hoop na deze opleiding de Pabo te gaan
doen. Ik kom tot het eind van het jaar stage te lopen in groep 5 op maandag, dinsdag en
woensdag. Ik vind dit een erg leuke en gezellige klas. Mijn verdere hobby’s zijn
paardrijden en tekenen. Ik heb ontzettend veel zin in dit jaar en wil de school bedanken
voor de mogelijkheid om hier stage te kunnen lopen.
In groep 1/ 2 is op woensdag t/m vrijdag Romy de Groot te vinden, zij doet de opleiding
SAW niveau 3.
Waarheen na de basisschool
Voor de ouders/verzorgers van de leerlingen van groep 8 is er op 28 oktober een
voorlichtingsavond georganiseerd door het V.O.O. De leerlingen krijgen vandaag de
uitnodigingen en opgavenbriefjes mee. Die moeten dan weer voor 9 oktober terug zijn.
team obs “De Akker”

AFDELING GEMEENTE COEVORDEN
Aan de ouder(s), verzorger(s),

FIETSENKEURING……….. OP UW SCHOOL.

Voor de kinderen is de fiets het vervoermiddel. Ze gaan er mee naar school, het
sportveld,
sporthal, naar een zwembad, familie of naar de winkel. Een fiets moet altijd in orde zijn!
Veel kinderen rijden met een fiets die technisch niet in orde is. Een veilige fiets is van
levensbelang. Niet voor niets zijn jaarlijks 20 doden en 400 zwaargewonden als gevolg
van ongevallen, waarbij fietsers betrokken zijn. Een keihard gegeven.
De remmen moeten in orde zijn, een fiets moet zijn voorzien van een bel en goede
banden.
Los zittende handvaten of een stuur kan levensgevaarlijk zijn.
Om in het donker op te vallen.”dus gezien worden”, moet de fiets zijn voorzien van
reflectie,
Cirkelvormige reflectie op banden. En bij schemer en donker, of overdag bij b.v. dichte
mist,
is verlichting belangrijk voor eigen veiligheid als fietser.
Maar wilt u zeker weten dat uw kind op een veilige fiets rijdt, dan zult u regelmatig de
fiets, samen met uw kind moeten controleren. Het is ook leerzaam voor uw kind en
zullen hierdoor ook zelf eerder kleine gebreken opmerken. U zorgt (samen) voor snelle
reparatie.
Uw school besteedt al veel aandacht aan de verkeersveiligheid in het verkeer. En
samen
werken we daarmee aan het verbeteren van de verkeersveiligheid van de fietsers, door
een
fietsenkeuring te organiseren.
Veilig Verkeer Nederland afdeling gemeente Coevorden, organiseert op 9 oktober
a.s.,
voor de groepen 3 t/m 8 een fietsenkeuring op de school.
Hieronder staan nog eens de aandachtpunten waaraan een fiets wettelijk moet
voldoen.
Met deze lijst in de hand kunt u de fiets voor de keuring nog eens nalopen.
Op de fietscontrolekaart die het kind na de controle mee krijgt kunt u zien of de fiets
geheel in orde is. Is de fiets geheel in orde krijgt het kind ook de bekende “Deze fiets is
“OKE”, sticker.
FIETSCONTROLE
1. Zit het stuur goed vast
2. De bel is goed te horen
3. De handvatten zitten goed vast
4. De remmen werken goed
5. Zijn de banden goed
6. Zit de zadel goed vast
7. Zit de bagagedrager vast
8. Staat de zadel op juiste hoogte afgesteld
9. Is de ketting goed afgesteld
10. Zit de standaard goed vast

ja / nee
ja / nee
ja / nee
ja / nee
ja / nee
ja / nee
ja / nee
ja /nee
ja / nee
ja / nee

11. Zijn de trappers goed (niet glad en geen versleten blokken. Geen speling trapas)
12. Is er een goed slot

ja / nee
ja / nee

Reflectie
13. Is er een rode reflector aan de achterkant van de fiets

ja / nee

(kan een combinatie zijn van reflector met achterlicht)

14. Beide wielen of banden hebben cirkelvormige zijreflectie
15. Er zitten in beide trappers twee geel/oranje reflectoren
16. Witte reflector a.d. voorkant of geïntegreerd in koplamp (nog niet verplicht)

ja / nee
ja / nee
ja / nee

Verlichting
17. De koplamp werkt
18. Het achterlicht is rood en werkt
19. De dynamo werkt, ook bij nat weer

ja / nee
ja / nee
ja / nee

VVN afd. gem. Coevorden ( zie de gemeentegids)
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