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De eerste groepen hebben hun cultuurtje er inmiddels opzitten.
De groepen 5 mochten het spits afbijten en hebben een spetterend optreden gegeven. Het
thema was dromen. En wat een mooie dromen hebben de kinderen, u ziet dat hieronder. De
leerkrachten zijn heel trots op hun leerlingen en bedanken alle ouders die hebben
meegeholpen met het maken van attributen. Kinderen van de groepen 6 hebben genoten van
de voorstelling!
Uit de algemene ouderavond kwam naar voren dat het als jammer wordt ervaren dat ouders
niet bij het cultuurtje aanwezig kunnen zijn. Zoals we dat gewend zijn op school worden alle
activiteiten geëvalueerd, in dit geval door de werkgroep cultuurtje. Op het einde van dit jaar
zal dat ook weer het geval zijn en dan nemen we die opmerkingen zeker mee in de plannen
van volgend jaar. Voor dit jaar verandert er niks in de opzet, maar werken alle groepen aan
het vergroten van hun podiumervaring.

Op 17 november zet de Sint weer voet op Nederlandse bodem. In de
volgende nieuwsbrief leest u er meer over voor de groepen 1 t/m 8.
Voor de groepen 5 t/m 8 volgt hierbij al een belangrijke mededeling! Op
vrijdag 9 november zullen er in die groepen lootjes worden getrokken
voor de surprises. Het cadeautje mag niet duurder zijn dan € 3,-, er moet
een gedicht bij zitten en uiteraard een leuke surprise. Laat uw kind alvast
eens nadenken over wat hij/ zij voor die prijs op een lijstje kan zetten,
dan lukt dat volgende week vlot. De surprise moet op 26 november al
worden ingeleverd op school. De leerkrachten geven verdere uitleg
(indien nodig) in de groepen.

Leerlingenraad
Net voor de herfstvakantie is de leerlingenraad voor het eerst bij elkaar
geweest.
Dat was uiteraard in de nieuwe samenstelling.
De kinderen hebben zich aan elkaar voorgesteld en we hebben kort terug
gekeken op het afgelopen schooljaar.
Daarnaast is er gesproken over mogelijke goede doelen acties.
Methode Engels is besproken en het speelbos waar een aantal stronken
in de grond zorgen dat kinderen er af en toe vallen.
Er kwam een vraag of we als school mee kunnen doen met een
zogenaamde warme truien dag.
De kinderen van de leerlingenraad proberen na de vergadering altijd kort
in hun eigen groep samen te vatten wat er is besproken.
Namens de leerlingenraad
Meneer Michel

Bericht van de Verkeersouder
Mijn naam is Mark Beirnaert, papa van Warre en Imke, en sinds begin dit schooljaar
Verkeersouder van d’n Overkant. Dat wil zeggen dat ik het aanspreekpunt ben wat betreft
verkeersgerelateerde punten die ouders hebben. In overleg met Michel kunnen wij deze
bij de gemeente aan de orde stellen en waar nodig pleiten voor acties of aanpassingen.

Actuele punten
Recent heb ik deelgenomen aan de zgn. “Verkeerswerkgroep” waarin de gemeente, de
school en buurtbewoners vertegenwoordigd zijn en actuele punten besproken worden. Als
Verkeersouder heb ik de punten die door ouders benoemd werden tijdens de algemene
ouderavond dan ook onder de aandacht gebracht.
Het nieuw aangelegde fietspad is een grote verbetering in vergelijking tot de oude situatie.
Fietsers komende vanaf de Zonnestad kunnen nu veiliger de school bereiken en vice versa.
Echter stopt het fietspad nu abrupt aan de inrit van de parkeerplaats. Voor ouders die
vanaf de Zonnestad of de Edward Poppelaan komen en hun kinderen zowel naar de kleine
als naar de grote speelplaats moeten brengen, is de situatie nog niet ideaal omdat men
vaak met kleinere kinderen over de parkeerplaats heen moet fietsen, tussen de auto’s
door. Daarom is er bij de gemeente gepleit voor het doortrekken van het nieuwe fietspad
naar dat van de Edward Poppelaan, langsheen de grote speelplaats. De gemeente zal het
voorstel evalueren en in overweging nemen, samen met een mogelijke inpassing van een
Kiss & Ride strook. Verder leidt het nieuwe ontwerp van de smalle bocht regelmatig tot
een “bottleneck”, waardoor files en onveilige situaties ontstaan. Deze bocht zal door de
gemeente aangepast worden. De lichtmast die zich nu nog op het midden van het fietspad
aan de oversteekplaats bij de Zonnestad bevindt zal binnen afzienbare termijn verplaatst
worden. In de bocht aan de Zonnestad zal er gekeken worden naar een oplossing zodat
inrijdend autoverkeer niet meer de bocht kan afsnijden over het fietspad heen. De
voetgangersoversteek komende vanaf het station zal voorzien worden van een zebrapad.
Er komen verder nog maatregelen die moeten verhinderen dat auto’s de parkeerplaats
tegen het verkeer in verlaten, wat recent vaker vastgesteld is.
Er is, na eerdere toezeggingen van de gemeente, nogmaals met nadruk door ons gepleit
voor een snelle en herkenbare inrichting van de schoolomgeving als “schoolzone”. Dit
speelt met name aan de oversteekplaats aan de Concordialaan. De gemeente zal hier nu
prioriteit aan geven waardoor er nog dit schooljaar opvallend gekleurd straatmeubilair in
de vorm van palen en poortjes geplaatst zal worden. Tegelijkertijd zal ook de
oversteekplaats zelf aangepast worden en komt er een zebrapad/fietspad/zebrapadconstructie. Samen met het nieuwe straatmeubilair is de verwachting dat dit een
vertragende werking op het passerende autoverkeer zal hebben.
Om de veiligheid rondom de parkeerplaats te verhogen vragen wij ouders om bij voorkeur
achteruit in te parkeren, wat het verlaten van de parkeerplaats veiliger maakt, omdat
voetgangers en fietsertjes dan beter gezien worden.
Wij willen ouders er ook op wijzen dat de politie recent op foutparkeren heeft gecontroleerd
en daarbij zelfs enkele hoge boetes heeft uitgedeeld. Bij huidig gebrek aan alternatieve
parkeerplaatsen blijft het ook in die zin dus opletten. Het moge duidelijk zijn dat wij vanuit
de school hier geen invloed op hebben.

Tot slot - Zien en gezien worden
In het kader van de ANWB Fietsverlichtingsactie op 27 oktober heeft u hopelijk vastgesteld
dat er bij fietspaden rondom de school door ons felgekleurde tags aangebracht werden op
bepaalde fietspaden die naar de school toe leiden. Deze tags roepen fietsers op om goed
zichtbaar en verlicht te zijn in het verkeer. Wij roepen dan ook alle ouders op ervoor te
zorgen, dat kinderen goed verlicht en eventueel met een fluo-hesje op pad worden
gestuurd.

Mocht u nog vragen of aandachtspunten hebben dan mag u deze graag doorgeven op
mark.beirnaert@outlook.com

Met veilige groet,

Mark Beirnaert

Uit de H. Mariaparochie

Family-time
November 2018
Beste ouders en kinderen,

Waarschijnlijk hebben jullie het al in de kranten gelezen. Het kinderkoor
de Hartegalen bestaat dit jaar 50 jaar! In de Lambertuskerk op de Markt
gaan we dat vieren, en wel op 4 november.
Om 11.00 uur is een gezinsviering met als voorgangers Alida van
Veldhoven en Claude Covemaeker. Claude heeft het kinderkoor 50 jaar
geleden opgericht en wil graag voor dit feest naar Etten-Leur komen.
Na de viering is er een feestje voor de kinderen, met een leuke workshop en het zingen
van allerlei oude en nieuwe liedjes. Kom je ook eens langs?

Het programma voor de gezinsvieringen:
25 november

9.30 uur in de Petruskerk: Sinterklaasviering

9 december
vormelingen

11.00

uur

in

de

Lambertuskerk:

Presentatieviering

En het programma voor Kerstmis voor er door en kinderen :
24 december

15.00 uur Peuter- kleuterviering in de Petruskerk
16.30 uur Kerstspel in de Lambertuskerk m.m.v. de Hartegalen
19.00 uur Gezinsviering in de Petruskerk m.m.v. de Hartegalen

25 december

13.30u – 15.30u Kerstinstuif in de Petruskerk met muziek, verhaal
en kerststal kijken.

6 januari 2019

11.00 uur 3 koningenviering in de Lambertuskerk

Communie doen in groep 4
De data voor de Eerste Communie 2019 zijn bekend. U kunt uw zoon
of dochter opgeven via de website. De Communievoorbereiding voor
kinderen uit groep 4 start na de kerstvakantie. Opgeven kan nog tot
de kerstvakantie, www.hmaria.nl onder het kopje praktische zaken.

Communie in de Lambertuskerk:
zaterdag 18 mei

10.30 u.

zondag 19 mei

10.30 u.

Communie in de Petruskerk:
zaterdag 25 mei

10.30u

zondag 26 mei

10.30 u.

Met vriendelijke groet,
Alida van Veldhoven, Pastoraal werkster
en alle kinderwerkgroepen uit de H. Mariaparochie

