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Groene voetstappen.
Van maandag 11 september tot en met vrijdag 15 september hebben alle
kinderen meegedaan aan de actie ‘groene voetstappen’. Het doel hiervan was
dat zoveel mogelijk kinderen met de fiets, step of te voet naar school komen in
plaats van met de auto. Dit is beter voor het milieu, je begint de dag lekker fris
en er staan minder geparkeerde auto’s in de smalle straatjes bij school.
Kortom, veiliger voor alle kinderen!

Als de kinderen te voet, met de fiets of step kwamen, mochten ze op een
gekleurd vel een sticker plakken. Hiermee werd in de onderbouw een rups
gemaakt en een slang in de bovenbouw. Op maandag 18 september werd
bekend welke groepen de meeste kinderen
hadden die te voet, met de fiets of de step
waren gekomen.
Onderbouw.
De winnaar van de onderbouw ‘groene
voetstappen 2017’ is groep 1/2A. Juffrouw
Wendy en Juffrouw Vivian namen de
wisselbeker in ontvangst.
Alle kinderen kregen een prijsje naast deze
mooie beker.

Groep 1/2 A 1

Bovenbouw.
De winnaar ‘groene voetstappen 2017” is
groep 7A! Er klonk flink gejuich en applaus
voor deze groep. Meneer Mark kreeg de
wisselbeker overhandigd. Daarnaast kregen
alle kinderen een prijsje.
Groep 7A

Even voorstellen . . .
Als nieuw lid van het team van de Klapwiek, wil ik me via
deze weg alvast aan jullie voorstellen. Ik ben Chantal
Hüngens-van Gerwen, geboren en getogen in
Maastricht. Inmiddels woon ik alweer 20 jaar met heel
veel plezier in Maarheeze. Tevens de plek waar ik ook
ben getrouwd en 2 zonen heb gekregen (eentje van 13
en een van 16 jaar).
Mijn werkzame leven ben ik begonnen in Budel waar ik een aantal jaren voor
de klas heb gestaan als juf van verschillende groepen. Na enkele jaren voor de
klas ben ik de opleiding tot intern begeleider gaan volgen. Als intern begeleider
ben ik daarna nog verschillende jaren werkzaam geweest op 2 verschillende
basisscholen. Tijdens het volgen van de master gedragsspecialist heb ik de
overstap gemaakt van intern begeleider naar het werk als ambulant begeleider
bij Rec Chiron, waarbij ik zowel in het PO als VO veel leerlingen en scholen heb
mogen bezoeken. Hier heb ik met veel plezier 8 jaar gewerkt, maar ik merkte
de laatste 2 jaar dat ik het miste om een vaste werkplek en een eigen team te
hebben. Afgelopen februari ben ik bij Salto begonnen als bovenschools intern
begeleider, maar zoals ik al aangaf wilde ik toch het liefst weer werken op een
vaste school. Ik ben dan ook erg blij dat ik na de herfstvakantie bij jullie aan de
slag mag als intern begeleider bovenbouw. Na de vakantie zal ik eerst nog een
aantal weken maar één dag per week aanwezig zijn, omdat ik nog werk te doen
heb op basisschool ’t Karregat. Vanaf 14 november zal ik 3 dagen per week op
de Klapwiek komen. Ik heb er erg veel zin in en hoop op een hele fijne
samenwerking .
Met vriendelijke groet,
Chantal Hüngens-van Gerwen

Ouderportaal
Om op een moderne en efficiënte wijze met u te communiceren gaan, we met
de Klapwiek gebruik maken van een app. De app is te gebruiken op uw
telefoon, tablet, iPad en computer. Via deze app kunt u bijvoorbeeld uw kind
ziekmelden. Of de leerkracht deelt foto’s van een activiteit via deze app. Deze
app voldoet aan alle privacynormen van het College Bescherming
Persoonsgegevens. In de loop van deze week krijgt u een brief met uitleg en
informatie hoe een en ander werkt. Mocht u de app niet op uw telefoon,
tablet, IPad willen gebruiken verzoeken wij u toch met behulp van de token,
welke u deze week ontvangt, te registreren. U ontvangt via de app gestuurde
berichten in uw mailbox. Kies hieronder uw appstore.
Mocht u nog vragen hebben dan horen wij het graag.

https://www.basisonline.nl/Ouderportaal

Actie fietsverlichting
In oktober worden de dagen weer korter. De donkere dagen zorgen
ervoor dat je fietsers slechter ziet en dat is gevaarlijk. Veilig Verkeer
Nederland roept iedereen op om dit najaar in actie te komen voor
fietsverlichting. Wij als school vinden het belangrijk dat kinderen
veilig en zichtbaar over straat gaan. Hiervoor houden we een
verlichtingsactie/controle voor de fietsen van de kinderen van groep 5 t/m 8.
Op woensdag (8 november) en donderdag (9 november) vindt deze actie plaats
op het schoolplein.
Op woensdag moeten de kinderen van groep 7 en 8 de fiets mee naar school
nemen. Zij stallen deze op de vaste plek.
Op donderdag moeten de kinderen van groep 5 en 6 de fiets mee naar school
nemen. De kinderen van groep 5 zetten hun fiets bij Korein Kinderplein in de
rekken (aan de zijkant van de school) en groep 6 stalt de fietsen eenmalig bij de
stalling van groep 7 en 8 (achter de school!).
Wij hopen deze dag alleen maar veilige fietsen te mogen controleren.

Praktijkles verkeer

De kinderen van de groepen 1 en 2 hebben een
praktijkles verkeer gehad. Ze moesten hierbij
goed letten op het verkeer tijdens het
oversteken. Het verkeer bestond uit kinderen
die aan het oefenen waren om goed en rustig te
fietsen.

Oversteken tussen “geparkeerde auto’s”.

Een parcours fietsen.

