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UIT DE DIRECTIEKAMER
De herfstvakantie is weer voorbij en we starten
met de nieuwe thema’s. De kleuterklassen zijn
al helemaal in de herfstsfeer. De
voorbereidingen voor het
Sinterklaasfeest zijn al op de
achtergrond gestart. Voor
iedere gebeurtenis hebben
we meerdere scenario’s. We
volgen met alle collega’s
steeds goed alle
ontwikkelingen rondom
Corona. Binnen de school in
de gangen is er een dringend advies om een
mondkapje te dragen. Wij geven wekelijks door
aan het bestuur hoeveel positieve
besmettingen er zijn. We doen ons best u zo
goed mogelijk te informeren. Volgende week
staan er meerdere verkeersactiviteiten
gepland. We gaan met u de uitdaging aan om
zoveel mogelijk op de fiets of wandelt naar
school te komen. U leest hier meer over in deze
nieuwsbrief.

kbsdewegwijzer_info@inos.nl

www.bs-wegwijzer.nl

GROENE VOETSTAPPEN
Als school doen wij met alle groepen van 2
november tot en met 6 november 2020 mee
aan het project ‘Groene Voetstappen’ en het
project Fluorweek. Dit zijn landelijke
bewustwordingsacties waar ieder jaar
tienduizenden kinderen aan meedoen.
Groene voetstappen:
Gedurende één week komen de kinderen
zoveel mogelijk lopend, met de fiets, steppend,
skatend of met het openbaar vervoer naar
school en verdienen daarmee Groene
Voetstappen. Tijdens de actieweek besteden
de leerkrachten aandacht aan onderwerpen
als klimaatverandering, duurzame mobiliteit,
energie en verkeersveiligheid met behulp van
het aangeboden lesmateriaal.
De bedoeling is dat wij met onze school zoveel
mogelijk ‘Groene Voetstappen’ verzamelen.
Elke ochtend vullen de leerkrachten in hoe de
kinderen naar school komen, zodat we
een bijdrage leveren aan de landelijke en
internationale doelstellingen voor het beperken
van CO2-uitstoot; gewend raken aan
duurzaam gedrag.
Vo
 or het slagen van deze ‘Groene
Voetstappenactie’ hebben we uw hulp als
ouders ook nodig. We willen u vragen om
ervoor te zorgen dat uw kind in ieder geval
tussen 2 en 6 november a.s. zoveel mogelijk
lopend of fietsend (of steppend of skatend)
naar school kan gaan. Mocht dit absoluut niet
lukken dan kunt u bijvoorbeeld uw auto een
stuk verderop parkeren en het laatste stuk
lopend afleggen.
Waarom liever niet met de auto?
Auto’s stoten o.a. broeikasgassen uit, zoals
CO2, die de aarde opwarmen, waardoor het
klimaat verandert. Een warmer klimaat klinkt
misschien lekker, maar heeft desastreuze
gevolgen. Bijna dagelijks zijn de gevolgen van
klimaatverandering in het nieuws: →·
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→ extreem weer als veel te veel regen of
juist droogte, of hevige stormen en smog in
grote steden. Wereldwijd moet de uitstoot
van broeikasgassen flink worden
teruggebracht. Wij willen als school een
bijdrage leveren aan het terugbrengen van
de uitstoot en proberen samen met de
kinderen en u zoveel mogelijk Groene
Voetstappen te verzamelen.
Door voor korte ritten de fiets te pakken of
lopend te gaan maakt u het verschil: maar
liefst meer dan de helft van alle autoritten is
korter dan 7,5 km enkele reis. Deze ritjes zijn
extra vervuilend; bij korte (stads)ritten zijn het
brandstofverbruik en de uitstoot van
vervuilende stoffen per kilometer hoog.
Verder draagt veel autoverkeer rond de
school vaak bij tot onveilige situaties. Ook is
het voor kinderen gezond om zoveel
mogelijk te bewegen. Het lopen en fietsen
naar en van school kan daar een belangrijke
bijdrage aan leveren!
Fluorweek:
Ook willen we deze week extra aandacht
besteden aan zichtbaarheid van uw kind. De
hele week mag uw kind met fluorescerende
en reflecterende kleding en lampjes naar
school komen. Ook hier wordt in de klassen
extra aandacht aan besteedt. Helaas is het
dit jaar i.v.m. Covid 19 niet mogelijk om een
fietscontrole te houden.
De belangrijkste tips:
· Verlichting: de voorlamp moet geel of wit
licht geven, de achterlamp rood. Kies
lampen die echt goed licht geven.
Minilampjes zijn amper zichtbaar. Vaak zijn
op het cruciale moment de batterijtjes leeg.
Controleer die dus ook.
· Reflectie: zorg voor de verplichte
reflectoren op de fiets: een reflecterende
strook aan de zijkant van de wielen, gele
reflectoren aan de trappers en een rode
reflector aan de achterkant van de fiets.
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→ Kleding: kies bij voorkeur een lichtgekleurde
jas. Die valt in het donker beter op dan een
donkere jas. Reflecterende stickers of tape op
jas of rugzak maken uw kind vanaf tientallen
meters zichtbaar.
https://www.youtube.com/watch?v=ZRFc0ISo
O2U
Verder vragen we u ook de rest van het jaar
zoveel mogelijk lopend, fietsend en goed
zichtbaar naar school te komen. Alvast hartelijk
dank voor uw medewerking!

Reflecterende elementen op kleding of
accessoires laten je nog beter opvallen. →

VERKEER
De wijkagent is weer samen met de wijk boa
naar school gekomen. Ze maken zich net als
ons zorgen over de auto’s rond de school.
Kinderen moeten over het gras lopen, omdat
er auto’s op de stoep staan. Ouders met
wandelwagens moeten over straat lopen,
omdat er geen plaats is. Dit is uiteraard zeer
onveilig. Er is een parkeerverbod rond het
gebouw de Mandt. Auto’s mogen alleen in
de parkeervakken staan. Ze gaan weer extra
handhaven voor de veiligheid van alle
ouders en kinderen.

DIGITALE OUDERGESPREKKEN
De digitale oudergesprekken staan
binnenkort gepland en zullen via Google
Meet gevoerd worden.
Om de 10-minuten gesprekken te plannen
gebruiken wij Parro. U ontvangt een
push-bericht, zodra u een door u gewenste
tijd kunt inplannen.
U kunt uw kind(eren) inschrijven vanaf 3
november 2020 na 15.00 uur.
Ouders met 3 of meer kinderen mogen al
inplannen vanaf 3 november 2020 na 9.00
uur.
De inschrijving sluit op vrijdag 6 november
om 15.00 uur.
Verdere informatie omtrent het videobellen
ontvangt u later.
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BIJLAGE 1: BESLISBOOM 0 JAAR T/M GROEP 8

BIJLAGE 2: DANSSCHOOL LOTUZ
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BIJLAGE 3: KOORACADEMIE BREDA START IN TETERINGEN
Wil uw kind graag meer zingen? Dat kan!! Vanaf maandag 2 november start de Kooracademie
Breda in ‘t Web (Zuringveld 1) met wekelijkse zanglessen om 17.15 uur, onder leiding van Dirigent
Annemieke Roeling. Zij is geen onbekende in Teteringen. Ze dirigeerde meerdere malen het
kerstkinderkoor en is ze actief als docent bij Harmonie Euphonia. . Kinderen vanaf 4 jaar zijn
welkom binnen één van onze groepen.
We beginnen op de maandag met de jongste leeftijden tot 7 jaar.
Eerst meer weten? Op zaterdag 31 oktober van 10:00-11:30 uur houdt de kooracademie een gratis
laagdrempelige sing-in voor alle basisschool leerlingen. Hierin wordt gezellig gezamenlijk gezongen
en meer uitgelegd over de werkwijze, opleiding, groepen en uitvoeringen. De sing-in wordt
gehouden op onze hoofdlocatie aan de Zandberglaan 58 te Breda.
Komt u naar de sing-in of meteen naar ’t Web of wilt u meer weten? Als gevolg van de huidige
RIVM-richtlijnen, is vooraf registreren verplicht via:
www.kooracademiebreda.nl/sing-in-voor-kinderen.
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