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Beste ouders/ verzorgers, 

 

April doet wat ie wil! Dat hebben we gemerkt. 

Het voorjaar is al begonnen, maar in april 

voelde dat niet zo. Hagel, regen en vooral kou 

speelden in de eerste week van april een grote 

rol. Inmiddels gaan de temperaturen omhoog 

en is het aangenamer om buiten te zijn. De 

kinderen worden er in iedere geval bij van en 

willen “met zonder jas” naar buiten.  

Vorige week dinsdag was het buitenlesdag. De 

leerlingen hebben buiten lessen gevolgd en 

geleerd over onder andere stoepplantjes. 

Plantjes die door de meeste mensen worden 

gezien als onkruid, maar wel een naam hebben 

en ook functioneel kunnen zijn. Al langere tijd 

zijn we bezig met bewegend leren. Leren en 

bewegen in de buitenlucht. Het is namelijk 

onderzocht dat bewegen meewerkt aan het 

functioneren van de hersenen. Het zorgt voor 

een betere verbinding tussen de beide 

hersenhelften. De 2 hersenhelften gaan anders 

samenwerken, waardoor leren anders wordt. 

Prof. Erik Scherder, hoogleraar 

Neuropsychologie weet daar veel over te 

vertellen. Hij doet onderzoek naar de invloed 

van bewegen op het brein. Op google en 

youtube is veel informatie te vinden over dit 

onderwerp.  

 

 

Eindtoets IEP 

Op dinsdag 18 en woensdag 19 april gaat 

groep 8 de eindtoets maken. Beide dagen zijn 

ze in de ochtend met de eindtoets van IEP 

bezig. We wensen alle leerlingen van groep 8 

veel succes!  

 

Koningsdag 

Donderdag 22 april is het feest op school. 

Binnen de maatregelen van Covid-19 houden 

we Koningsdag. Deze dag staat in het teken 

van bewegen, muziek en andere leuke 

activiteiten. Alles wordt georganiseerd binnen 

de eigen groep. Meester Sten heeft leuke 

beweegactiviteiten bedacht. We maken er een 

leuke dag van.  

 

Fietscontrole 

De fietscontrole vindt dit jaar plaats op vrijdag 
28 mei 2021. 
Kinderen van de groepen 5 t/m 8 kunnen die 
dag hun fiets laten controleren door mensen 
van Veilig Verkeer Nederland. 
Hieronder vindt u een checklist. Zo kunt u zien 
op welke punten de fietsen gecontroleerd 
gaan worden. Deze checklist komt van Veilig 
Verkeer Nederland 

 

Handleiding 
Fietscontrole  
 
 De fiets wordt gecontroleerd op de volgende 
punten:  
1. STUUR Het stuur zit goed vast  

2. BEL De bel is aanwezig en goed te horen  

3. HANDVATTEN Deze zitten goed vast aan 
het stuur en zijn heel  

4. REMMEN De rem werkt goed. Uitsluitend 
handremmen? Dan moeten beide remmen 
goed werken. Indien van toepassing: de 
remblokjes zijn niet versleten  



5. VOORBAND is heel en heeft voldoende 
profiel  

6. ACHTERBAND is heel en heeft voldoende 
profiel  

7. SPAKEN De spaken in beide wielen zitten 
goed vast  

8. REFLECTOREN WIELEN Aanwezig 
(tenminste één per wiel of in de band) wit of 
geel, en in orde  

9. TRAPPERS De trappers zijn voldoende 
stroef  

10. REFLECTOREN TRAPPERS Beide trappers 
hebben twee gele reflectoren  

11. RODE ACHTERREFLECTOR Aan de 
achterkant van de fiets of geïntegreerd in het 
achterlicht  
 
Voldoet de fiets aan alle hierboven genoemde 
punten dan is het een DAGFIETS en is de fiets 
geschikt om overdag mee de weg op te 
kunnen. Ook mag de fiets dan gebruikt 
worden voor het VVN Praktisch 
Verkeersexamen.  
12. VOORLICHT is aanwezig en werkt goed, 
straalt recht naar voren en geeft wit of geel 
licht  

13. ACHTERLICHT is aanwezig en werkt goed, 
straalt naar achteren en geeft rood licht  
 
Voldoet de fiets ook aan de punten 12 en 13, 
dan is de fiets ook in het donker en overdag 

bij slecht zicht geschikt om op de weg te 
rijden. De fiets krijgt de ‘OK-sticker’ van 
Veilig Verkeer Nederland.  
 
Extra aandachtspunten:  
14. ZADEL Het zadel zit goed vast. Je kunt met 
beide voeten (tenen) net de grond raken als je 
op het zadel zit  

15. KETTING De ketting is goed afgesteld; niet 
te slap, niet te strak  

16. BATTERIJ VERVANGEN  

17. KURK(EN) IN HANDVATTEN 
Noodoplossing  
 

Tot slot 

Vrijdag 23 april zijn de kinderen vrij. De 

leerkrachten hebben die dag een studiedag.  

Zondag 9 mei is het moederdag. We wensen 

we alle moeders een fijne dag. Maandag 10 

mei zien we alle leerlingen weer op school.  

We wensen u een fijne meivakantie. Geniet 

ervan en blijf gezond.  

 

 

Met vriendelijke groet,  

Team Sws Oostermoer 

 


