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Afsluiting Kinderboekenweek 
Inmiddels is de Kinderboekenweek 2017 alweer afgesloten. Het thema van de Kin-
derboekenweek was voor ons dit jaar gezellig, grappig en griezelig.  
In alle klassen is o.a. gewerkt aan het schrijven van een verhaal, het maken van 
een tekening en werd er zowel door de leerkrachten als door de kinderen veel voor-
gelezen. Wauw! Wat een prachtige verhalen en tekeningen zijn er gemaakt en wat 
werd er mooi op toon voorgelezen tijdens de voorleeswedstrijd in de klassen. 

De klassenwinnaars van de Gou-
den Griffel, het Gouden Penseel 
en de voorleeswedstrijd zijn:  

Klassenwinnaars Gouden Griffel:  

x Groep 3:Jill 
x Groep 4:Suzie 
x Groep 5:Jamina 
x Groep 6:Lola 
x Groep 7:Ashlee 
x Groep 8:Anouk        

          (Op deze foto ontbreekt Suzie).                                              

Klassenwinnaars Gouden Penseel:    

x Groep 1:Noeá 
x Groep 2:Mick 
x Groep 3:Noa 
x Groep 4:Annabel 
x Groep 5:Alex 
x Groep 6:Jayden 
x Groep 7:Babak 
x Groep 8:Johanna  (u vindt 

de tekeningen van deze kin-
deren in de bijlage). 

                                           (Op deze foto ontbreekt Noeá). 
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Klassenwinnaars Voorleeswedstrijd:  

x Groep 3: Naomi 
x Groep 4: Nikki 
x Groep 5: Dustin 
x Groep 6: Fenna 
x Groep 7: Ashlee 
x Groep 8: Johanna  

Na een gezellige en leerzame 
periode vol leesactiviteiten, 
sloten we de Kinderboeken-
week de vrijdag voor de 
herfstvakantie af.  

Tijdens deze afsluitende dag vond de finale van de voorleeswedstrijd plaats. Er is 
bepaald wie de nieuwe Voorleeskampioen 2017-2018 is geworden. Tevens werden 
de Gouden Griffel en het Gouden Penseel uitgereikt. 

Voorleeskampioen: Johanna (zij gaat door naar de regionale kampioenschappen) 
Gouden Griffel 2017: Jamina 
Gouden Penseel 2017: Johanna 
 
Bosbezoek groep 1 tot en met 4 
Dinsdag 24 oktober gaan we met de groepen 1, 2, 3 en 4 naar het bos in Maarn. 
Om half 9 verzamelen alle kinderen in de groep van Juf Jacqueline; Meester Chris is 
dan al in het bos. Rond 9.00 uur vertrekken we met auto's naar de Helenaheuvel. 
Denkt u nog aan een stoelverhoger? 
In het bos gaan de kinderen in kleine groepjes met ouders een herfstspeurtocht 
doen. Ze gaan o.a. op zoek naar de verschillende herfstvruchten, bladeren en pad-
denstoelen. 
Halverwege de ochtend krijgen de kinderen wat te drinken en een koekje van 
school. 
Rond 12.00 uur zijn we weer terug op school om daar de eigen lunch te nuttigen. 
Het belooft echt herfstweer te worden, denkt u daarom aan gepaste kleding en 
schoenen/laarzen voor uw kind? Ook een plastic tas mag niet ontbreken om alle 
herfstschatten te verzamelen. 
 
Tussen de schuifdeuren groep 1/2 
Dinsdagmiddag 31 oktober gaan de kleuters optreden "tussen de schuifdeuren". U 
wordt om kwart voor 2 verwacht; ook opa’s en oma’s zijn van harte welkom bij dit 
optreden. 
Voor de vakantie hebben we al enkele liedjes over de herfst geoefend die we graag 
aan u laten horen. Daarnaast hebben we dit jaar weer een mooi verhaal van kikker. 
Dit spelen we uit op het toneel.  
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Drempeltest 
Op woensdag 25 oktober maken de kinderen van groep 8 de drempeltest (intelli-
gentietest). De test is één van de onderdelen waarop we het advies voor het mid-
delbaar onderwijs baseren. Wanneer u het toestemmingsformulier nog niet heeft 
ingeleverd, wilt u dat zo snel mogelijk doen? 

Ouderbijdrage 
In de bijlage vindt u een brief over de ouderbijdrage. 
 
Luizencontrole 
Vanmiddag zijn, net als na elke vakantie, alle kinderen gecontroleerd op hoofdluis.  
Er is gelukkig niets gevonden. Blijft u ook zelf goed controleren! Luizenouders be-
dankt! 
 
Fietsenkeuring 
Dinsdag 7 november is onze jaarlijkse 
fietsenkeuring voor de groepen 3 t/m 
8. Medewerkers van VVN controleren 
de fiets op veiligheid in het algemeen 
en verlichting in het bijzonder. 

Naar verwachting worden in heel Wijk 
bij Duurstede ruim 1000 fietsen ge-
keurd.  

De afgelopen jaren werd ongeveer 30 
procent van de fietsen afgekeurd. De 
verlichting en de reflecterende onder-
delen in de trappers en de wielen blij-
ken toch veelal het zwakke punt van de fietsen. De keuring vindt juist in deze peri-
ode plaats omdat het al vroeg donker is en de verlichting uiterst belangrijk is voor 
een veilige deelname aan het verkeer. De afdeling Wijk bij Duurstede van Veilig 
Verkeer Nederland hoopt dat de fietsen die op de keuring worden aangeboden, nog 
even nagekeken worden, zodat teleurstelling bij met name de kinderen voor een af-
gekeurde fiets voorkomen kan worden. Ten slotte gaat het om de veiligheid van uw 
kind. Geeft dus allen die dag de fiets aan uw kind mee! 

De keuringseisen op een rijtje zijn: 

* Verlichting/Reflectie 

Alle fietsen dienen voorzien te zijn van 

- een goed werkend voor- en achterlicht. Geldt niet voor groep 3 en 4 tenzij de verlichting op 
de fiets gemonteerd is 

- een rode achterreflector vast aan de fiets. Losse lampjes zijn geen reflectoren; deze hebben 
geen recht vlak 

- wielreflectie in de band of 2 oranje/witte reflectoren in de spaken van het voor- en achterwiel 
- reflectie in de trappers (beide zijden) 
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- losse batterijverlichting wordt alleen gekeurd bij aanwezigheid daarvan en goedgekeurd bij 
een goede zichtbaarheid. Dit geldt niet voor lampjes op de kleding. Deze worden niet be-
schouwd als inrichtingseis van de fiets. De lampje dienen stevig aan de fiets bevestigd te 
zijn. 

 
* Remmen 

- tenminste 1 goedwerkende rem. Indien de fiets is voorzien van een voor- en achterrem, die-
nen beiden goed afgesteld te zijn. 

-  
* Stuur 

- geen overmatige speling op het balhoofd 
- voorzien van goede, vastzittende handvatten zonder opening aan het einde van het stuur 

 

* Trapas en trappers 

- geen grote speling van de trapas 
- geen versleten trappers (pedalen) 

 

* Diversen 

- een duidelijk hoorbare bel 
- een deugdelijk en vastzittend zadel 

 

* Banden 

- Dienen in goede staat te verkeren, zodanig dat het canvas niet zichtbaar is en op voldoende 
spanning zijn 

 

* Crossfietsen/ATB fietsen 

Deze voldoen doorgaans niet aan de gestelde eisen i.v.m. ontbreken van goede reflectie en goed 
werkende verlichting.  

(informatie Veilig Verkeer afdeling Wijk bij Duurstede) 

 
 

 

 

 
 
 


