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Schooljaar 2022-2023    Vrijdag 9 september 2022 

 

Agenda 15 en 16 september Dode hoekles voor groep 8 

21 september Studiedag, alle kinderen zijn vrij 

 

Mobiele telefoons 

Het gebeurt steeds vaker dat kinderen hun mobiele telefoon meebrengen naar school. Wij zijn hier geen 

voorstander van. Het is niet noodzakelijk. Als kinderen een gegronde reden hebben om naar huis te bellen, 

kunnen ze dat altijd via de schooltelefoon doen. Andersom kunt u uw kind bij dringende zaken ook bereiken 

via de schooltelefoon. 

Als kinderen toch hun telefoon meenemen dan hebben we de volgende afspraken: 

• De telefoon mag niet gebruikt worden in school of op het schoolplein en staat dus uit.  

• De telefoon wordt afgegeven aan de leerkracht, of eventueel bewaard in het vakje of in de tas; de 

leerkracht maakt daar de keuze voor de groep in. 

• Als de telefoon door het kind zelf bewaard wordt, is de school niet aansprakelijk voor verlies of 

diefstal; 

• Bij gebruik van de mobiele telefoon wordt deze in beslag genomen door de leerkracht. 

 

Dode hoekles voor groep 8 

Volgende week donderdag en vrijdag is er voor de 

leerlingen van groep 8 de dode hoekles. 

 

Over de les 

Veilig op Weg is een lesprogramma van Transport en 

Logistiek Nederland (TLN) in samenwerking met Veilig 

Verkeer Nederland (VVN) waarmee basisscholen een deel 

van de verkeerseducatie kunnen invullen.   

 

Doel  

Het doel van Veilig op Weg is het bevorderen van de veiligheid in het verkeer en het bewustzijn van 

verkeersveiligheid in relatie tot de vrachtwagen en andere grote voertuigen in het verkeer bij schoolgaande 

kinderen, verkeersdeelnemers in het bijzonder en het publiek in het algemeen.  

 

Doelgroepen  

Veilig op Weg richt zich vooral op leerlingen in groep 7 en groep 8 van het basisonderwijs.  

 

Schoolfotograaf 

Dit schooljaar is de schoolfotograaf gepland op 20 april 2023 en niet zoals eerdere schooljaren in september. 
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Luizenpluizers gezocht 

Na elke schoolvakantie komt de werkgroep hoofdluiscontrole in actie om iedereen te controleren op 

hoofdluis. Op dit moment bestaat de werkgroep nog maar uit 3 leden dus zij zijn dringend op zoek naar extra 

handen. Wilt u meer informatie? Of wilt u zich aanmelden? Stuurt u dan een mailtje naar de administratie: 

Administratie.rietkraag@wijdevenen.nl 

 

 

 

Overige informatie volgt hieronder of als bijlage: 
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