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Gezocht: Eén of meer verkeersouders
Door het vertrek van de vorige verkeersouder, zitten wij
momenteel zonder. De school is dus dringend op zoek naar
een of meer nieuwe verkeersouders.
Wat doet een verkeersouder? Op de eerste plaats zorgt de
verkeersouder samen met de school dat de verkeersonveilige
situaties rond de school worden aangepakt. Twee keer per jaar
is er een vergadering van de verkeerswerkgroep. Hierin zitten
alle verkeersouders van alle Bodegraafse scholen, een
vertegenwoordiger van Veilig Verkeer Nederland afd.
Bodegraven, de wijkagenten en iemand van de gemeente.
Deze vergaderingen zijn altijd in de avond en ook altijd op één
van de Bodegraafse scholen.
Ook ondersteunt de verkeersouder de activiteiten rond
verkeer die op school plaats vinden. U kunt dan denken aan de
praktijklessen op het schoolplein, het fietsexamen, de dodehoekles in groep 7 en 8 of andere activiteiten. De
verkeersouder krijgt hierbij ondersteuning van Veilig Verkeer
Nederland door middel van een digitale nieuwsbrief en
natuurlijk via de twee jaarlijkse vergaderingen.
Vind u het leuk om de school hierbij te ondersteunen en een
bijdrage te leveren aan een stukje verkeersveiligheid van de
kinderen? Dan kunnen wij uw hulp goed gebruiken. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met onze
verkeerscoördinator. Bij ons op school is dit meester Frans.

Wijziging telefoonnummer
Het telefoonnummer van Daantje uit groep 1-2 rood is
gewijzigd in: 06-14648081.
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Familieviering
Zaterdag 24 september om 19.00 uur zullen wij in een
familieviering in de Willibrorduskerk het schooljaar
openen. Thema van de viering is “De rijke arme en de
arme rijke”
Wij lezen het verhaal van de arme Lazarus die in het
dagelijks leven arm was en van een rijke man nooit iets
ontving. De rijke man daarentegen leefde er lustig op los.
Maar wat gebeurt en na hun dood?
Soms is iemand die arm is juist heel rijk (heel gelukkig in het
leven) en iemand die rijk is, is soms in het dagelijks leven
helemaal niet zo rijk (gelukkig). Denk maar aan de
uitdrukking Geld maakt niet gelukkig!
Will je hierover meer horen?
Kom dan naar de woord- en communie viering op zaterdag
24 september 19.00 uur in de Willibrorduskerk. Voorganger
is Diaken Everts, en de muzikale invulling is uiteraard van
het kinderkoor de “Kerkuilen” o.l.v. Henriette van Dijk.
Wij hopen u te ontmoeten.
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