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Veilig op de fiets
Het is ’s ochtends al behoorlijk donker aan het worden. Omdat we de afgelopen
week buiten hebben gestaan in verband met de onoverzichtelijke situatie met de
stoep, viel het ons op dat fietsers best moeilijk te zien zijn bij dit licht.
Wilt u daarom de fietsverlichting van uw kinderen controleren?
Zet je licht aan!

Op zondag 25 oktober gaat de wintertijd weer in. De ANWB zet zich al jaren in voor
verkeersveiligheid. 67% van de Nederlanders heeft wel eens een onveilige
verkeerssituatie meegemaakt door fietsers zonder licht. En de kans op een aanrijding
neemt met 20 procent af bij juiste fietsverlichting. Goed idee dus, die fietslamp. Maar
dan moet je hem wel áánzetten. Ook dit jaar zet de ANWB zich met de
fietsverlichtingsactie weer in zodat uw kinderen veilig en goed zichtbaar op de fiets
naar school gaan. De ANWB fietsverlichtingsactie stimuleert een gedragsverandering
bij uw kinderen m.b.t. het correct voeren van fietsverlichting. De gedragsinterventie
bestaat uit een sjabloon met spuitkrijt dat makkelijk is aan te brengen bij het
fietsenhok en op het pad voor het hek van de school. Onderzoek wees uit dat 20%
van de fietsers na het zien van de tag “zet je licht aan” zijn fietsverlichting wél aanzet.
Vaak werkt de fietsverlichting wel maar vergeet men deze echter aan te zetten. Dit
jaar wordt deze gedragsinterventie wederom ingezet. Wilt u meer informatie kijk dan
op www.anwb.nl/fietsverlichtingsactie.
Musical Dance Battle
Monique Hendriks van Musical Dance Battle heeft besloten om vooralsnog de MDBlessen op te schorten. Mocht de situatie voor december dusdanig verbeteren en
de coronamaatregelen/RIVM richtlijnen het toelaten, en er een duidelijk perspectief
is dan bestaat de mogelijkheid om in januari alsnog met de lessen van start te gaan.
Wel geldt dat de theaters dan minimaal open kunnen op basis van de 1,5 m
maatregel. Het aantal lesuren waaruit de Musicaldance Battle bestaat (19 uur aan
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school repetities) zullen in dat geval en uiteraard ook in overleg anders verdeeld
worden, te weten minder lessen maar wel langere lessen.
Wanneer ook dit scenario niet haalbaar is dan zal MDB voor dit jaar definitief on hold
worden gezet.
We houden u op de hoogte.
Vakantierooster, vrije dagen en studiedagen 2020-2021
Vakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasvakantie
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

Data
21 december 2020 tot en met 1 januari 2021
22 februari tot en met 26 februari 2021
2 april tot en met 5 april 2021
26 april tot en met 7 mei 2021
13 mei tot en met 14 mei 2021
24 mei 2021
10 juli tot en met 20 augustus 2021

Op een studiedag zijn de kinderen vrij en werken de leerkrachten.
Studiedagen
Vrijdag 6 november
Vrijdag 19 februari
Dinsdag 25 mei
Maandag 21 juni

vertrouwen

verbinden

meesterschap

