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Verkeer in en om de school 

Met onze eigen ogen hebben we deze week geconstateerd dat het aan het begin en einde van de schooldag be-

hoorlijk chaotisch rond de school is. Maar we krijgen ook klachten. Van buurtbewoners, van kinderen (!) en van 

ouders. We zien dat ons "eigen" ouders deze chaos veroorzaken door de auto voor de deur te willen parkeren of te 

willen draaien na het parkeren. 

Dit leidt tot gevaarlijke situaties én zorgt ervoor dat ouders wel twee keer nadenken voordat ze hun kind zelf op de 

fiets naar school laten gaan. Zo houden we dit systeem zelf in de hand. 

Aan alle ouders daarom het verzoek om de auto in de parkeervakken te parkeren en een stukje te lopen naar 

school. Zet je je kind alleen af? Draai dan een stukje verder in de straat of rijdt via de Zwanenbloemlaan verder. 

 

Een andere opmerking, die misschien belerend is, maar die we toch willen maken, is laten we het óok gezellig hou-

den. Ik merk veel irritatie omtrent het verkeer. Misschien logisch van beide kanten, maar zeker waar onze kinderen 

bij zijn is het nog altijd het beste om in gesprek te gaan. Dan laten we direct onze kinderen zien hoe we problemen 

aangaan. 

De politie hebben we inmiddels op de hoogte gebracht en gevraagd de komende periode een aantal keren te ko-

men posten rond het ochtend- en middaguur. De politie geeft aan dat dit nu bij de gemeente hoort. Deze is bena-

derd en onze aanvraag is in behandeling.  

 

Sint en andere december data 

Donderdag 1 december nemen de kinderen van de groepen 6 t/m 8 hun surprises mee naar 

school. Ze zullen dan tentoongesteld worden. 

Maandag 5 december zal Sint de Willibrord komen bezoeken. Ouders kunnen deze dag hun 

kind naar de groep brengen. 

Woensdag 7 december, na schooltijd, gaan we de school in de kerstsfeer brengen. Hulp is erg 

welkom, opgeven kan bij de klassenouders 

Thema afsluiting SOEP is op woensdag 14 december, rond half 12, nadere info volgt. 

Donderdag 22 december, kerstdiner en borrel voor de ouders in de centrale hal. 

Vrijdag 23 december: hulp in de groepen om te schoonmaken. 

 

 

Contactpersonen Roan en Irma 

Heeft jullie kind een probleem of een klacht? 

Komt jullie kind er niet uit met de juf of meester? 

 

Dan staan wij voor jullie kinderen klaar en proberen we het sa-

men op te lossen. Jullie kind kan zelf een briefje in de brieven- bus 

doen. Deze hangt naast de lift.  



De Rode loper op school 

Ieder jaar doen we mee aan projecten van de Rode loper. De Rode 

Loper op School biedt basisscholen in Amsterdam-Oost en omgeving 

een uitgebreid en weloverwogen lesprogramma voor cultuureducatie.  

Dit jaar hebben de groepen 7 skeletten gemaakt n.a.v. het eerste the-

ma over je lijf. Hieronder een impressie.  

Deze kunstwerken worden volgend jaar op de kinderkunstbiënnale ten-

toongesteld. Locatie en datum hiervoor zijn nog niet bekend. 

 
                                                                         


