Weekbericht 33
Jaargang 17-18
09-05-2018

DATA:

ACTIVITEITEN:

do.
10 mei
Hemelvaart
vr.
11 mei
Dag na Hemelvaart (alle ll. vrij)
di.
15 mei
Heemkunde-uitje klas 1B
di.
15 mei
Ouderavond klas 5
vr.
18 mei
Pinksterfeest
vr.
18 mei
Tuingroep (08.30-11.00 uur)
ma.
21 mei
2e Pinksterdag
ma.
28 mei
Ouderavond klas 4
wo.
30 mei
Alle kleuters vrij
(kleuternetwerk)
vr.
01 juni
Schoolpresentatie
do.
07 juni
Schoolreis klas 2A
vr.
08 juni
Schoolreis klas 4
week 24: 11 juni t/m 15 juni: extra margeweek (alle ll. vrij)
wo.
20 juni
St. Jansfeest (gewijzigde datum)
vr.
22 juni
Tuingroep (08.30-11.00 uur)
di.
03 juli
schoolreis klas 1B
vr.
13 juli
Tuingroep (08.30-11.00 uur)
week 30 t/m week 35 Zomervakantie
NB: Team marge/studiedag van 27 juni komt te vervallen.

Pinksterfeest
Beste ouders,
Vrijdag 18 mei vieren we het Pinksterfeest. Omdat de school te groot is om dit met de hele school te
vieren hebben we gekozen om in twee verschillende groepen het feest te vieren.
Dit is dus een andere omzet dan vorige jaren. De precieze tijden staan in het Pinksterboekje
vermeld. Willen jullie hier goed naar kijken?
Voor de klassenouders: in het Pinksterboekje staat het recept voor de " Pinksterbollen", benodigd
voor elke klas.
Het Pinksterboekje vindt u als bijlage bij dit weekbericht.

Er ligt weer gras!
De tuingroep heeft met onmisbare hulp van zesdeklassers én
kleuters die het gras goed aanstampten graszoden gelegd in het
amfitheater.
Het gras wordt zo intensief gebruikt dat het elk jaar de winter
niet haalt. En daarom leggen we in het voorjaar een nieuw
grasmatje zodat de kinderen vanaf de meivakantie tot ver in de
herfst lekker in het gras kunnen liggen, zitten en spelen.
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Mocht je graag mee willen helpen ons mooie natuurplein te verzorgen, dan ben je mét of zonder
groene vingers van harte welkom in de tuingroep. Incidenteel meehelpen is ook fijn. De
vrijdagochtenden 18 mei, 22 juni en 13 juli van half 9 tot een uur of 11 repareren we hekjes, snoeien,
wieden en planten.
Je kan een mailtje sturen naar dinekelinzel@widarvrijeschool.nl of gewoon komen!

Oproep GGD
De ouders van de oudste kleuters hebben voor de meivakantie een brief ontvangen van de GGD voor
een gezondheidsonderzoek op school door het schoolteam van de GGD bestaande uit de jeugdarts,
jeugdverpleegkundige en doktersassistente. Hierin staat een link en een code om in te loggen voor
de vragenlijst en een telefoonnummer om een afspraak te maken als ouders bij het onderzoek
aanwezig willen zijn. De onderzoeken beginnen maandag a.s. en tot nu toe is er weinig respons op
genoemde brief. Wilt u alsnog z.s.m. reageren? U kunt tijdens het bezoek vragen stellen of
eventuele zorg rondom de gezondheid van uw kind delen. Als u niet reageert op de brief en geen
afspraak maakt, gaat uw kind wel naar het onderzoek. Niet alleen, maar samen met een
klasgenootje.

Vakantieplanning 2018-2019
Met een lang vrij Hemelvaartsweekend voor de deur, hierbij voor de vroegboekers alvast het
vakantierooster voor komend schooljaar.
Veel vakanties zijn vanuit de overheid vastgelegd. Ook één week verplichte meivakantie. Rond de
meivakantie worden door scholen vaak nog extra vrije dagen gepland.
Van ouders krijgen wij wat betreft de meivakantie soms het verzoek rekening te houden met het
Voortgezet Onderwijs. Dat proberen we, maar dit is niet altijd mogelijk in verband met de
examenplanning en omdat elke VO school daarnaast eigen keuzes maakt. Verder is de periode van
meivakantie naar de zomervakantie vaak nog lang, dit schooljaar 10 weken. Het is voor de kinderen
prettig als er dan in juni nog een week onderbreking is.
Daarom hebben we ook volgend schooljaar een aantal margedagen achter elkaar gepland, zodat na
Pinkstermaandag de rest van de week vrij is. Ook voor leraren, van met name de vrijeschool, is deze
week prettig als extra tijd voor het schrijven van getuigschriften en spreuken, evalueren van
groepsplannen e.d.
In de MR is de vakantieplanning als volgt vastgesteld:
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasweekend
Meivakantie
Hemelvaartweekend
Tweede Pinksterdag
Zomervakantie
Gronings Ontzet

ma 22 t/m vr 26 oktober 2018
ma 24 december 2018 t/m vr 4 januari 2019
ma 18 t/m vr 22 februari 2019
vr 19 t/m ma 22 april 2019
ma 29 april t/m 3 mei 2019
do 30 mei t/m zo 2 juni 2019
ma 10 juni, aansluitend 4 margedagen t/m vr 14 juni 2019
ma 15 juli t/m vr 23 augustus 2019
wo 28 augustus 2019
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Opslagruimte voor materialen Olympisch Kamp
Beste ouders/verzorgers,
Over ongeveer een maand zal het Olympisch Kamp voor de vijfde klassen van de vijf noordelijke
Vrijescholen plaatsvinden.
Helaas is het ons tot nu toe niet gelukt om nieuwe opslag te vinden voor onder andere de
strijdwagens, de huidige is na het kamp niet meer beschikbaar.
Wie heeft voor de komende (liefst) jaren een ruimte beschikbaar die hiervoor gebruikt kan/mag
worden? De ruimte die nodig is, is ongeveer 4x5 meter en droog.
In verband met vervoer graag direct na het kamp beschikbaar. Dat is op 7 juni a.s.
Heb je iets of weet je iets, laat het dan graag zo spoedig mogelijk weten via e-mail: wolfje@home.nl
Hartelijke groet,
Organiserende ouders/verzorgers van het Olympisch Kamp 2018’

Enquête alternatieve vervoerswijze leerlingen
De zuidelijke ringweg van Groningen wordt vernieuwd. Om de verkeersdoorstroom zo goed mogelijk
te laten verlopen, wil Groningen Bereikbaar in deze periode de zuidelijke ringweg zo veel mogelijk
ontlasten. De mogelijkheid wordt onderzocht of het vervoeren van de leerlingen van de Widar
Vrijeschool en de Groningse School Vereniging (GSV) met bussen vanaf de P+R terreinen Haren,
Kardinge en Hoogkerk naar school kan plaatsvinden. Dit omdat uit onderzoek blijkt dat het
verzorgingsgebied van deze scholen groot is en een groot deel van de leerlingen met de auto via de
zuidelijke ringweg naar school wordt gebracht. Middels een enquête wordt ouders gevraagd hoe u
tegen busvervoer vanaf de P+R terreinen voor uw zoon(s)/dochter(s) aankijkt en wat daarbij wordt
gezien als voor- en nadelen. Op deze manier hopen wij een beeld te vormen van de potentie
betreffende het laten rijden van een bus naar de bovengenoemde scholen. Binnenkort krijgt u de
enquête per mail toegezonden. We hopen op een goede respons.
Hieronder leest u meer over de aanpak Ring Zuid.

Vernieuwing zuidelijke ringweg
De aanpak van de zuidelijke ringweg van Groningen brengt de komende jaren hinder met zich mee,
voor zowel het verkeer als de omwonenden. We vragen hiervoor uw begrip.
Waarom is de ombouw nodig?
De stad Groningen groeit. Er wonen steeds meer mensen. Ook krijgt de stad steeds meer bezoekers.
Ze komen om te werken, om naar school te gaan, om te winkelen, om uit te gaan of om andere
mensen te ontmoeten. Daardoor neemt het verkeer op de zuidelijke ringweg toe. Het Rijk, de
provincie en de gemeente hebben samen een plan gemaakt voor de ombouw van de zuidelijke
ringweg. Dat plan heet Aanpak Ring Zuid. Het plan zorgt ervoor dat het verkeer vlotter doorstroomt
en dat alle bestemmingen in de stad beter bereikbaar worden. De weg wordt beter ingepast in de
omgeving. Dat verbetert de leefbaarheid. De weg wordt ook veiliger ingericht.
De aanpak maakt de zuidelijke ringweg ook in de toekomst geschikt om alle verkeer goed te
verwerken. In de bijlage vindt u een overzicht van de belangrijkste aanpassingen.
Wat merkt u ervan?
Op verschillende plekken langs de ringweg is aannemer Combinatie Herepoort al begonnen. Zo zijn
de bomen op de schuine hellingen van de weg al weggehaald en zijn kabels en leidingen alvast
verlegd. Binnenkort zult u nog meer gaan merken van de werkzaamheden. Zo komen er op diverse
plekken tijdelijke wegen, bijvoorbeeld op de ringweg tussen het Julianaplein en de Europaweg. In
beide richtingen zijn daar dan voor langere tijd twee smallere rijstroken beschikbaar. Vooral in de
ochtend- en avondspits kan dit tot vertraging leiden.
Omwonenden kunnen overlast ondervinden van de werkzaamheden, zoals geluidshinder. Soms is het
nodig in de avond en de nacht te werken. Dat is in verband met de veiligheid van onze wegwerkers
en van de weggebruikers. Nachtelijke werkzaamheden kunnen tot in de verre omtrek hoorbaar zijn.
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Direct omwonenden krijgen van tevoren een brief als er werkzaamheden zijn waarvan we hinder
verwachten. Tot hoever het geluid van de werkzaamheden te horen is, is niet altijd goed te
voorspellen. Daarom kan het gebeuren dat u overlast heeft van werkzaamheden waarover u niet per
brief bent ingelicht. We proberen dit te voorkomen, maar kunnen het niet uitsluiten.
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