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Data 
29 maart t/m 9 April 

- oudergesprekken 

31 maart 

- Groep 7/8 verkeersexa-

men 

1 april  

- MR-vergadering 

2 april 

- kleuters vrij 

5 April 

- Tweede paasdag (vrij) 

 

Ziekmelden via Parro 
  
We willen u vragen om uw kind zoveel mogelijk met gebruik 
van de Parro app ziek te melden. U kunt bij ziekte of afwe-
zigheid, een berichtje sturen zijn de leerkracht van uw kind.   
We merken dat we de laatste tijd per telefoon minder goed 
bereikbaar zijn. De leerkrachten zijn met de kinderen in de 
klas en het overige personeel werkt zoveel mogelijk thuis. 
We zijn intern aan het kijken naar oplossingen.  
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Update Kamp en Schoolreisje  
Helaas hebben wij moeten beslissen dat het geplande 
kamp voor groep 5 t/m 8 op 28, 29, 30 april dit jaar vanwe-
ge de huidige Corona maatregelen niet door kan gaan.   
Wij realiseren ons dat dit een grote teleurstelling is en 
gaan daarom proberen om later in dit schooljaar in ieder 
geval een schoolreisje of alternatieve activiteiten voor de-
ze groepen te organiseren.   
Vooralsnog hopen we dat het schoolreisje van groep 1 t/m 
4 wel door kan gaan. We hebben reeds een optie voor 10 
juni geboekt.  

Nieuwe juf in groep 1/2  
Per 2 april tot de zomervakantie zal juf Jessica Manie op vrijdag bij 
ons op school in groep 1/2 werken. Zij vervangt op deze dag Juf 
Janneke.  
Op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag is Juf Roos aan-
wezig. Zij zal ook het aanpreekpunt zijn voor de groep.   
Welkom op onze school Juf Jessica!  
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Verkeersexamen  
In samenspraak met Den Burcht zal groep 8 dit jaar op school het theo-
retisch verkeersexamen doen. Als de leerlingen van groep 8 dit theorie-
examen gehaald hebben, krijgen ze het alternatieve praktijkexamen van 'Veilig 
Verkeer Nederland'.  
  
Groep 7 gaat volgend jaar het verkeersexamen krijgen, in de hoop dat alles dan 
wel weer gewoon door kan gaan met een praktijkexamen, wat door de verkeers-
ouders uitgezet en begeleid wordt.  

Verkeersituatie rondom de school  
De verkeerssituatie rondom de ingang van onze school behoeft verbete-
ring. De inrichting van de straat zorgt soms voor onveilige situaties bij het 
halen en brengen van de kinderen. Zeker nu we in Coronatijd meer af-
stand van elkaar willen houden. Iedereen doet zijn best, maar het is verre 
van ideaal. Daarom hebben we contact gezocht met de Gemeente Zalt-
bommel. Samen met de gemeente willen we gaan kijken hoe we de situa-
tie op korte en op langere termijn kunnen verbeteren. De verkeersouders 
van de school zullen we meenemen in dit traject.  

Team geleding in de MR  
Vanaf 1 april zal Roos Verhofstadt namens het team in de MR plaatsne-
men. Phia Klip zal tijdelijk, tot het einde van het zwangerschapsverlof van 
Natascha Bogers, in de MR plaatsnemen.  

Oudergesprekken  
Vanaf 29 maart tot 8 april zullen de oudergesprekken voor de 2e peri-
ode worden ingepland. U krijgt via de Parro app van de leerkrachten 
een uitnodiging voor dit gesprek. Hierop kunt u inschrijven. De ge-
sprekken zullen digitaal plaatsvinden via de MEET in de classroom 
van uw zoon of dochter.  



Online-chatfunctie Buurtzorg Jong Zaltbommel  
 
Er loopt een project bij Buurtzorg Jong in de gemeente Zaltbommel om te 
onderzoeken of een online-chatfunctie mogelijk een toevoeging op het re-
guliere aanbod kan zijn. Het zal dus niets vervangen, maar enkel en alleen 
ter aanvulling zijn. Telefonisch en per mail blijven we bereikbaar.  
  
De chatfunctie is richt zich specifiek op ouders, maar ook jongeren kunnen 
er gebruik van maken. De chatfunctie is te gebruiken bij vragen over op-
voeding of het gedrag/de ontwikkeling van het kind. Ook kan de chatfunctie 
gebruikt worden voor praktische vragen, bijv. over het groepsaanbod of hoe 
je kunt aanmelden. Hoogstwaarschijnlijk gaan we snel starten met een test-
fase voor de chatfunctie.  
  
Het doel is om met deze chatfunctie de laagdrempeligheid te vergroten, 
een grotere doelgroep te bereiken en ouders snel te kunnen helpen met 
laagdrempelige opvoedvragen. Of als er meer nodig is de mensen te kun-
nen verwijzen naar de juiste plek waar zij moeten zijn.   
  
Om de behoefte van ouders m.b.t. een chatfunctie in kaart te brengen is er 
een enquête opgesteld: https://www.survio.com/survey/d/
M9L1V0C6I2G2O3I1B  
  
Tot nu toe bereiken wij vooral de mensen die Buurtzorg Jong al kennen, 
maar het zou mooi zijn om de mensen te bereiken die ons nog niet kennen. 
Vandaar aan jullie de vraag of jullie deze enquête link zoveel mogelijk wil-
len verspreiden onder ouders. Wellicht kunnen jullie het opnemen in 
de nieuwsbrief? Dat zou mooi zijn!  
Bij vragen of opmerkingen mag je altijd bellen naar Marije: 
0613739875.  
  
Met vriendelijke groet,  
Marije van der Vies, Jeugd- en gezinswerker  
Buurtzorg Jong Zaltbommel Stad  
Werkdagen: maandag en vrijdag (tot 15.00 uur)  

Grote rekendag 
 
Volgende week is het de grote rekendag. Sommige klassen doen volgen-
de week iedere dag iets extra’s, andere klassen geven de grote rekendag 
op woensdag. We hopen dat het iedereen het lukt om iets leuks in de kof-
fer te stoppen en we hebben er veel zin in! 
 
Groetjes de werkgroep rekenen 



Dode hoek les voor groep 7/8  
 
Volgende week wordt er een praktische dode hoek les gegeven aan de 
kinderen van groep 7/8. Deze wordt uitgevoerd op verzoek van uw ge-
meente in opdracht van het ROV Oost-Nederland. Dit in het kader van 
haar ambitie: Iedereen elke dag weer veilig thuis! Daarmee worden extra 
ingezet op kwetsbare doelgroepen zoals kinderen en gevaarlijk gedrag in 
het verkeer. Ook in de dode hoek van vrachtwagens en andere grote voer-
tuigen.  
Om zowel de kinderen als ook de ouders al vast iets te leren over de dode 
hoek, vertellen we er hier iets over.  
 
De dode hoek  
Iedereen heeft wel eens gehoord van de “dode hoek” van een vrachtauto. 
Vaak lezen we berichten in de krant waar over een dode hoek ongeval met 
fietsers wordt gesproken. Maar wat is precies een dode hoek ? En hoe kun 
je er veilig mee omgaan ?  
De dode hoek van een vrachtauto is de ruimte om de auto waar de chauf-
feur niets kan zien. Een vrachtauto heeft niet één, maar meer dode hoe-
ken: vlak voor de auto, naast de auto en achter de auto.  
 
Gevaren van een rechts afslaande vrachtauto worden vaak onderschat. 
Een chauffeur die rechts afslaat kan zijn rechterzijkant en voorkant niet 
goed overzien. Fietsers zijn hierbij het meest kwetsbaar. Een recht door-
gaande fietser wordt door een chauffeur al snel over het hoofd gezien, om-
dat hij hem niet kan zien. Er is al veel gedaan om het aantal ongevallen 
terug te dringen, zoals het plaatsen van camera’s en dode hoekspiegels in 
en aan de vrachtauto. Toch vallen er jaarlijks nog steeds slachtoffers. Om 
deze reden blijft het belangrijk om verkeersdeelnemers te wijzen op de do-
de hoeken van een vrachtauto. Hieronder hebben we een aantal tips voor 
jullie, waardoor je minder gevaar loopt in een situatie met de dode hoek 
van een vrachtauto of een ander groot voertuig.  
 
o Stop nooit onder of naast de spiegels. Hier ziet de chauffeur je echt niet.  
o Zorg dat je ver genoeg voor of ver genoeg achter een vrachtauto fietst. 
Hiervoor geldt: kun je de chauffeur zien, dan kan hij jou zien, tenminste, 
als hij kijkt. Sta je vlak voor, achter of naast een vrachtauto, dan ziet een 
chauffeur je niet.  
o Maak oogcontact met de bestuurder. Wanneer jij de bestuurder ziet, kan 
hij jou ook zien. Tenminste, als hij op dat moment kijkt. Kun jij de bestuur-
der niet zien, dan ben je onzichtbaar voor de bestuurder en sta je verkeerd 
opgesteld.  
o Bij afslaand vrachtverkeer in bochten, op rotondes en kruispunten blijf je 
ver rechts achter de vrachtwagen. Een afslaande vrachtwagen moet een 
grotere bocht nemen en wijkt uit. Hoe groter een vrachtauto, hoe meer hij 
uitwijkt.  
 
Via www.blijfuitdedodehoek.nl kunt u als ouder uw kennis over de do-
de hoek testen en kunnen we uw kennis meten.  
 
Dit project wordt uitgevoerd op verzoek van uw gemeente in opdracht 
van het ROV Oost-Nederland  


