Met groot enthousiasme lanceren wij hierbij onze 1e VerkeersWijzer !
… dé nieuwsbrief van De Verkeersgroep van RKBS Sint Antonius,
OBS de Mient & OBS de Snip. De VerkeersWijzer wordt een aantal
keer per jaar verstuurd en zorgt ervoor dat u altijd op de hoogte bent
van de eventuele ontwikkelingen rondom de verkeerssituatie en
bevat daarnaast alle informatie die u nodig heeft voor de
verkeersactiviteiten op school.
De Verkeersgroep
De Verkeersgroep is een groep enthousiaste en energieke
(verkeers-)ouders van de drie verschillende basisscholen in
Nieuwe Niedorp, die samen zeer actief bezig zijn met het
opzetten en organiseren van verschillende verkeersactiviteiten
en -lessen voor alle kinderen van de basisschool.
RKBS Sint Antonius
Ilse Krijnsen
Marloes van der Kooi
Evelien Vlaar

OBS de Mient
Karen van Ingen
Romy Bos

OBS de Snip
Monique Erde

“ De veiligheid vergroten, dat is ons doel. We proberen
vver

dat te bereiken door een stukje verkeersbewustzijn te
ontwikkelen bij kinderen én hun ouders. “

GEZOCHT !
Om onze groep completer te maken zijn
we hard op zoek naar een enthousiaste
verkeersouder voor OBS de Snip die zich bij
onze Verkeersgroep wil voegen.
Aanmelden kan bij de directeur, Wim
Scholzel of via de mail :
verkeersoudersnieuweniedorp@gmail.com

Wintertijd
27 op 28 oktober gaat
de wintertijd weer in.
Denkt u aan de
verlichting op de fietsen?

Bereikbaarheid Verkeersgroep
Heeft u vragen, opmerkingen, tips of wilt u gewoon iets kwijt?
Wij horen dat graag!
Spreek éen van ons aan of stuur een mailtje naar:
verkeersoudersnieuweniedorp@gmail.com

Uw mening is belangrijk !
De verkeerschaos rondom onze scholen tijdens het halen- en brengen van de kinderen
heeft uiteraard onze aandacht. Omdat we de situatie goed willen aanpakken en goed
willen zien waar de problemen liggen, willen we uw mening graag horen middels een
korte enquête. Deze kan anoniem ingevuld worden door hier te klikken. Alvast bedankt!

Fietsverlichtingscontrole
Dinsdag 16 oktober organiseren we in samenwerking met
fietsenmaker Alan Kliffen, een grote fietslichtcontrole.
Het doel is natuurlijk om ervoor te zorgen dat alle kinderen
goed zichtbaar zijn op de fiets, óok als het weer donker is ’s morgens.
Wel zo veilig!

Bijeenkomst Verkeer De Oude Boomgaard
Op dinsdag 9 oktober hebben de directeuren, Peter Smit en Emile Goossens, een
bijeenkomst georganiseerd waar alle ouders en andere betrokkenen van harte welkom
waren om te praten over het verkeersprobleem rondom school.
De opkomst was super! Fijn dat er zoveel ouders bij waren, die ons zoveel goede inzichten
hebben gegeven over de verkeerschaos en de mogelijke oplossingen hiervoor. Bedankt!
Als aanvulling op deze bijeenkomst willen wij alle ouders/verzorgers vragen onze enquête
in te vullen (zie ook rode kader van deze nieuwsbrief).

