Weekbericht 41
Jaargang 17-18
13-07-2018

ACTIVITEITEN:
week 30 t/m week 35
Ma.
03 sept. 2018

Zomervakantie
Start 1e schooldag voor alle leerlingen (ook de kleuters!)*

*Voor de nieuwe kleuters zijn met de kleuterleidsters vaak aparte afspraken gemaakt, ouders weten
daarvan.

Laatste schoolweek
Een week van afscheid nemen. Voor de zesdeklassers die naar het voortgezet onderwijs gaan. Voor
de oudste kleuters die de kleutergang verlaten en de overstap naar klas 1 maken. Voor enkele
andere kinderen die na de vakantie naar een andere (vrije)school gaan. Voor Mieke Jeunhomme die
van haar vervroegd pensioen gaat genieten. Gelukkig gingen deze stappen met feestelijkheden
gepaard.

Rekenen in de zomervakantie?!
Als rekenspecialist kom ik af en toe leuke tips tegen en nu vond ik er eentje in het blad Volgens
Bartjens (Tijdschrift voor reken- en wiskundeonderwijs).
Straks hebben we zes weken zomervakantie; geen school en geen rekenles, maar wel tijd voor
spelletjes!
Van spelletjes leer je heel veel, terwijl je het vaak niet eens door hebt en in de vakantie is daar
misschien wel extra tijd voor.
Als bijlage een schema uit bovengenoemd blad waarbij je kan zien welk spel voor welke klas geschikt
is (groep 1-2 = kleuterklas, groep 3 = klas 1 enz) en aan welk rekendomein je (onbewust) werkt.
Veel rekenplezier!!
Ageeth Vreeman

Komend schooljaar start de tuingroep nieuwe stijl; één tuinouder per klas
We hebben een heerlijk natuurplein, en inmiddels ook een fijne voortuin met moestuinbakken,
fruitbomen en klein fruit. Daarnaast hebben we een fietsenjungle aan de voorzijde van de school, en
een mooi natuurpleintje voor kleuterklas 5. Een ecologisch hovenier snoeit de fruitbomen en de
hagen. Al het werk daarbuiten wordt door de tuingroep gedaan, een groepje vrijwilligers dat kleiner
wordt. Om onze groene oase rond de school goed te onderhouden hebben we meer mensen nodig.
Daarom hebben we in overleg besloten de tuingroep anders samen te stellen.
Vanaf komend schooljaar vragen we op de eerste ouderavond uit elke klas één tuinouder. Deze
zal drie tuinochtenden per schooljaar aan het werk gaan op woensdagmorgen van 8.30-11.30
uur. De ene tuinochtend zijn tuinouders uit kleuterklas 1, 2 en 3, en klas 1A, 2A, 3A, 4A, en 5 aan het
werk, de andere tuinochtend tuinouders uit kleuterklas 4 en 5, en klas 1B, 2B, 3B, 4B en 6.
Er zijn op deze manier in de activiteitenkalender van komend schooljaar zes tuinochtenden gepland
met elk een bezetting van 7-8 tuinouders. Er zal worden gesnoeid, gewied, geplant en er zijn altijd
klussen zoals het repareren van de kastanjehouten hekjes. Groene vingers zijn zeker niet vereist,
maar als je ze hebt, heel welkom. Maar eerst een heerlijke zomer in de natuur gewenst!
Namens de tuingroep,
Dineke Linzel, leerkracht
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Kinderredactie van De Vrije
Minke, Jalin, Eke, Maren en Eylan zaten allemaal in de kinderredactie van De Vrije, onze mooie
schoolkrant. Nu zijn zij uitgevlogen naar het voortgezet onderwijs. Namens alle lezers en ook namens
de ‘grote mensenredactie’ van De Vrije, willen we jullie heel hartelijk danken voor jullie vele werk en
originele ideeën voor de schoolkrant.

Bedankt!!
Voor alle ouders die dit schooljaar - op de een of andere manier – met schoonmaken, luizen pluizen,
plein vegen, foto’s maken, de schoolkrant opstellen, gastlessen geven, jaarfeesten organiseren,
medezeggenschap dragen, klussen uitvoeren, lekkers bakken en meer… hebben bijgedragen aan het
reilen en zeilen op school.
Hartelijk dank! Het maakte de school nog rijker en fleuriger en ons werken nog plezieriger!

Toekomstige verkeerssituatie
In het nieuwe schooljaar zal de verkeerssituatie er anders uit zien dan wij tot nu toe gewend zijn.
Niet alleen voor onze kinderen, ouders en docenten, maar ook voor de wijkbewoners en klanten van
het winkelcentrum.
Wij zullen het met al deze gebruikers, in goede harmonie, samen moeten doen met een te krappe
openbare ruimte en met een groot parkeerplaatsentekort.
De afgelopen weken is er intensief contact geweest door de Widar Verkeersadviesgroep met de
gemeente, Veilig Verkeer Nederland, Groningen Bereikbaar, gebiedsteam Rivierenwijk en de politie.
De opbrengst van deze gesprekken heeft de groep uitgewerkt in onderstaand verkeersplan. Dit plan
zal in de week voor de herfstvakantie geëvalueerd worden met de school.
Om de samenwerking met de buurt goed te laten verlopen zal er eind augustus een
buurtbijeenkomst zijn. De buurtvereniging, wijkagent, conciërges van Widar en Parcival College,
PLUS, gebiedsteam Rivierenbuurt en het WIJ-team zijn hiervoor uitgenodigd.
De Widar Verkeersadviesgroep zal hier het verkeersplan presenteren. Een ander doel is om verder
kennis te maken met de buurt. Vanuit het buurtwerk komen er vragen over onze school, de grootte
en wordt er ook overlast ervaren.

Verkeersplan Widar
Houd rekening met veranderde omstandigheden en verken van te voren je route zodat je niet voor
verrassingen komt te staan op de eerste schooldag!
Carpoolen
Als iemand mogelijkheden heeft om een handig ICT tool/ app te ontwerpen m.b.t. carpoolen…. Laat
het de Verkeersadvies groep weten (verkeerwidar@gmail.com) !!
Werkzaamheden Ring
Houd de werkzaamheden in de gaten op www.groningenbereikbaar.nl
Looproute vanaf Centraal Station
De gemeente zal in de zomervakantie voetstapjes op de stoepen uitzetten om zo de stroom
voetgangers vanaf het station over de brede stoep te leiden.
(zie de rondjes in de plattegrond)
Om bij het oversteken van de Parkweg goed zicht te kunnen hebben zal de gemeente een
parkeerplek verwijderen. Hierdoor is er voor de kinderen beter zicht als zij vanaf het station de
Parkweg oversteken.

2

Kiss & Ride
Er komt een Kiss & Ride strook aan de voorkant van school. De gemeente zal in de zomervakantie de
groene strook (zie plattegrond) aanbrengen.
Let op! Het is geen formele Kiss & Ride waar door de politie op gehandhaafd wordt. Deze gaat er
vooralsnog niet komen. Het is te zien als dé plek waar ouders hun kinderen uit kunnen laten stappen.
Het blijven uiteindelijk wel reguliere parkeerplaatsen waar buurtbewoners ook gewoon kunnen
parkeren.
Om als automobilist goed bij deze groene Kiss & Ride te kunnen komen is op de plattegrond een
route ingetekend. Je komt zo altijd aan de goede kant uit en kunt ook snel weer de wijk uit via de
Vechtstraat of de Merwedestraat.
De Kiss & Ride gaat alleen werken als het echt als zodanig gebruikt gaat worden. Kinderen kunnen er
uitstappen. Verder niet.
De leerlingen van klas 6 hebben op papier een bord ontworpen voor de Kiss & Ride strook. Van het
winnende ontwerp wordt een echt verkeersbord gemaakt. Deze zal z.s.m. geplaatst worden.
Nieuwe schoolingangen
Om de drukte bij het fietsenhok wat te verminderen zal de voordeur open gaan.
De voordeur zal dan met name voor de kinderen die met auto komen (Kiss & Ride) gebruikt kunnen
worden. Ook voor de kinderen die met een bakfiets gebracht worden. Deze bakfietsen kunnen
achter elkaar op de brede stoep geparkeerd kunnen worden. Ze blokkeren op deze plek het minst de
doorloop. De twee zij-ingangen zijn voor de fietsende/lopende kinderen en hun ouders.
Fietsenhok
Het is tot op dit moment niet gelukt om een stuk groenstrook, grenzend aan de voetbalkooi, vrij te
mogen maken voor uitbreiding en optimalisering van het fietsenhok. Hier gaat de Widar
verkeersadviesgroep in het komend school jaar verder mee aan de slag in samenwerking met het
Parcival college.
School gaat eerder open
Om de drukte te spreiden zal de school al om 8.00 opengaan.
De kinderen kunnen dan al gebracht worden.
Er is pleinwacht aanwezig.
Dit zal voor 3 dagen door school bemenst gaan worden. De andere 2 dagen zal dit door ouders
gedaan moeten worden.

OPROEP: Welke ouder wil 1 of meerdere ochtenden pleinwacht zijn tot 8.20 uur?
Graag melden bij administratie@widarvrijeschool.nl

Voor tips en opmerkingen is de Verkeersadvies groep te bereiken op verkeerwidar@gmail.com

Eerste schooldag
Traditiegetrouw starten we de eerste schooldag na de zomervakantie met een opmaat in de gymzaal.
Ouders van kinderen uit de eerste klas zijn hierbij welkom. Op de vrijdag voorafgaand aan het nieuwe
schooljaar ontvangt u het eerste weekbericht van 2018-2019.

Het college van de Widar vrijeschool wenst iedereen een hele fijne
zomervakantie!
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