
Nieuwsbrief 3 oktober 2018  
 
Beste ouders, 
 
Hier is weer een nieuwsbrief van school.  
 
Juf Heleen 
Vandaag heeft Heleen aan het team laten weten dat zij een baan heeft geaccepteerd op de Horizon 
in Hengelo. Dit is een school voor nieuwkomers (kinderen die uit andere landen komen). Natuurlijk is 
het voor Heleen een grote uitdaging. Heel fijn voor Heleen, erg jammer voor ons en onze school. Wij 
gaan nu op zoek gaan naar een andere leerkracht. Vandaag wordt de vacature verspreid onder alle 
Keenderpersoneel. Als alles goed verloopt, zal Heleen voor de herfstvakantie afscheid nemen en start 
er na de herfstvakantie een nieuwe leerkracht in groep 3 en groep 8a. Ik houd jullie op de hoogte.  
 
Kinderboekenweek 
Vandaag is de Kinderboekenweek van start gegaan. Het thema is dit jaar “Kom erbij!” en gaat over 
vriendschap. Uiteraard wordt in alle klassen aandacht besteed aan dit thema. Alle kinderen zullen 
boeken lezen/luisteren en daarbij verwerkingen maken.  
Volgende week donderdag sluiten we de Kinderboekenweek af. In alle groepen worden dan de 
werkstukken gepresenteerd. Tussen 14.00 en 15.00 uur zijn alle geïnteresseerden (ouders, opa’s en 
oma’s, oppas, etc.) van harte welkom om met de kinderen een kijkje te nemen.   
 
Op de fiets? Even niets…  
Bellen, whatsappen of muziek luisteren terwijl je fietst. “Moet kunnen toch!” “Ik kan dat wel 
tegelijkertijd!” Of…… valt dat tegen en zitten er toch ook risico’s aan vast?  
 
Onze leerlingen van groep 8a en 8b hebben afgelopen maandag een gastles gehad van Veilig Verkeer 
Nederland over het gebruik van de smartphone op de fiets. Zien, leren en ervaren was het motto van 
de les. Het resultaat: leerlingen worden zich meer bewust van de risico’s van bellen, gamen en 
whatsappen in het verkeer.  
 
Wist je dat….  

 Bij ongevallen onder jongeren tussen de 12-24 jaar bij 18% afleiding in het verkeer een rol 
speelt? Dat is bijna 1 op de 5;  

 Het gebruik van de smartphone op de fiets, met name het typen van berichten in 
bijvoorbeeld Whatsapp of Facebook, leidt tot een grotere kans op een verkeersongeval? Uit 
ongevalsgegevens blijken fietsende scholieren één van de meest kwetsbare 
verkeersdeelnemers te zijn;  

 Harde en snelle muziek de kans vergroot op een ongeval? Je begaat sneller een overtreding 
en reageert langzamer;  

 De klokfunctie de meest gebruikte functie is op de mobiel? Ken je ook dat gevoel? Je wilt 
weten hoe laat het is, je pakt je mobiel en wanneer je je mobiel weer opbergt weet je nog 
niet hoe laat het is, Dat is wat afleiding met je doet. In het verkeer is dat erg gevaarlijk.  

 
Wat kun je zelf doen?  
Bespreek met je kind wat je kunt doen om veilig te fietsen.  
Enkele mogelijkheden:  

 Laat de mobiel in de tas;  

 Zet het geluid van de mobiel uit;  

 Maak van tevoren een playlist en gebruik maar één oortje zodat je het overige verkeer goed 
kunt horen;  



 Maak afspraken over de route en het tijdstip waarop je thuiskomt. Als dit bekend is, hoef je 
er niet over te bellen op de fiets;  

 Als je dan toch je mobiel moet gebruiken op de fiets, stop dan op een veilige plek;  

 Geef als ouder/verzorger het goede voorbeeld, ook in de auto.  
 
Filmpjes 
Waarom kan je niet appen en sturen tegelijk: https://youtu.be/XrVb2uFVhfE 
Tommy Boy: https://www.youtube.com/watch?v=8QLqYdspvEg 
 
Van 8 naar 1  
Na elke zomervakantie stappen duizenden brugklassers op de fiets, op weg naar hun nieuwe school. 
Dit betekent een nieuwe route naar school en onbekende, soms gevaarlijke verkeerssituaties. Juist in 
de eerste maanden na de zomervakantie is het aantal ongevallen met 12-jarigen aanzienlijk hoger 
dan in de rest van het jaar. Onervarenheid is één van de belangrijkste oorzaken. Veel ongevallen 
kunnen voorkomen worden door in de vakantie de route een aantal keren te oefenen met uw kind.  
Veilig Verkeer Nederland maakte er een campagnefilm over: https://youtu.be/A_ZJJUbYQ3U 
 
Kalender huidig schooljaar 
Op onze website staat de schoolkalender. Hierop staan de meeste activiteiten voor dit schooljaar 
vermeld.  
 
Activiteiten in de komende periode: 
4 oktober: Jeugdartsassistente op school voor groep 7 
4 oktober: Spreekuur GGD Elly Kotte 8.15-10.30 uur 
6 oktober: Oogstdankviering 
11 oktober: Afsluiting Kinderboekenweek 14.00 – 15.00 uur 
 
Heb je vragen of opmerkingen n.a.v. deze nieuwsbrief? Dan hoor ik ze graag! 
Komt deze mail op een adres, waarop je het niet (meer) wilt ontvangen? Mail gerust naar 
d.hek@petrushv.nl.  
 
Met vriendelijke groet, 
Dineke Hek 
Directeur 
0547-333420 
Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag 
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