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VOORWOORD,
Beste ouders,

Het blijft een bijzondere tijd. Alles is anders dan we gewend zijn en
veranderingen hebben altijd tijd nodig.
Zoals in het hele land zijn we op school waakzaam met betrekking
tot Corona. Wekelijks is er vanuit de stichting een corona spreekuur
waarin alle vragen beantwoord worden en casussen worden
weggelegd.
Op schoolniveau houden we de richtlijnen in de gaten en afspraken
worden zo nodig aangepast. Een voorbeeld hiervan is de laatste
studiedag die gedeeltelijk digitaal is gehouden en het andere deel in
kleinere groepen op minimaal anderhalve meter afstand. Zo kunnen
we toch zorgen voor de voortgang van de schoolontwikkeling .
Wat betreft het aantal besmettingen onder onze schoolpopulatie
proberen we dit zo goed mogelijk te volgen. Daar hebben we
jullie als ouders bij nodig. Op het moment dat er sprake is van
besmetting en je gezin in quarantaine moet is het van groot belang
dat we hier als school bericht van krijgen. Wekelijks brengen
we de verdeling van het aantal besmettingen in kaart. Daarom het
dringende verzoek om door te geven als er binnen jullie gezin te
maken is met Corona besmetting of quarantaine. Uiteraard wordt
zorgvuldig omgegaan met deze informatie.
We houden samen vol.
Blijf gezond!
Hartelijke groet,
Vera van Steen
Directeur

SINTERKLAAS
Sinterklaas komt op
vrijdag 4 december onze school
een bezoek brengen en niet op
3 december zoals
op de kalender
staat. Helaas zal er
dit jaar vanwege
de coronamaatregelen geen
gezamenlijke
intocht op het schoolplein zijn.

ZIEKMELDEN

Er worden nog steeds leerlingen
ziekgemeld via de schoolapp die
officieel uit de lucht is.
Ziekmelden kan alleen via mail
of telefoon.

ONDERSTEUNING
VANUIT SUBSIDIES

Op De Eerste Rith zijn er
verschillende vormen van
ondersteuning voor kinderen die
wat extra’s nodig hebben.
Zo werken we met de
schakelklas, voor kinderen die
extra ondersteuning nodig
hebben voor woordenschat.
Meneer Peter verzorgt dit
en werkt momenteel met de
woorden vanuit de nieuwe
taalmethode Staal.

‘Ontdek je talent’ is een initiatief vanuit de gemeente Breda, in
samenwerking met Breda Actief en Nieuwe Veste. Het is een
naschools aanbod waar onze kinderen zich gratis voor aan mogen
melden. Het doel is om kinderen uit de wijk met elkaar in contact te
brengen. De Eerste Rith neemt deel samen met Basisschool De Parel.
De kinderen hebben een folder meegekregen waar het aanbod in
vermeld stond.
De eerste ronde is vorige week van start gegaan en er komt zeker
een vervolg.
Bij de verschillende workshops geldt wel: vol is vol.

Voor kinderen met een niet
Nederlandstalige achtergrond
is er extra ondersteuning voor
Nederlandse taal.
Vanuit een subsidie van de
overheid zijn we bezig extra
ondersteuning op te zetten voor
lezen en rekenen, maar ook een
extra aanbod kleine kringen voor
de groepen 1-2 en 3.
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ZICHTBAARHEIDSWEEK

In de week van 9 november is
het weer zichtbaarheidsweek
oftewel fluorweek. ‘s Ochtends is
het langer donker en ‘s avonds is
het ook eerder donker.
Het doel van deze actie is om
opvoeders en kinderen bewust
te maken dat het belangrijk
is dat zij en hun kinderen
opvallen in het verkeer! Het
gaat om opvallen op de fiets,
als voetganger, kinderen die
buitenspelen en kinderen die
zelfstandig op weg zijn in het
verkeer.

In de klassen zijn we er de hele
week mee bezig. Aan u willen
we vragen om op donderdag 12
november uw kinderen te helpen
om zo zichtbaar mogelijk naar
school te komen.
Denk aan fluorescerende en
reflecterende kleding.
Er komt een jury in de klas om
die dag de meest opvallende
leerlingen in het zonnetje/lichtje
te zetten!
Namens de werkgroep verkeer

je licht aan!
ZET JE Zet
LICHT
AAN!

Op zondag 25 oktober gaat de wintertijd weer in!
De ANWB zet zich al jaren in voor verkeersveiligheid. 67% van de Nederlanders heeft wel eens
een onveilige verkeerssituatie meegemaakt door fietsers zonder licht. En de kans op een
aanrijding neemt met 20 procent af bij juiste fietsverlichting. Goed idee dus, die fietslamp.
Maar dan moet je hem wel áánzetten.
Ook dit jaar zet de ANWB zich met de fietsverlichtingsactie weer in zodat uw kinderen veilig en
goed zichtbaar op de fiets naar school gaan.
De ANWB fietsverlichtingsactie stimuleert een gedragsverandering bij uw kinderen m.b.t. het
correct voeren van fietsverlichting. De gedragsinterventie bestaat uit een sjabloon met
spuitkrijt dat makkelijk is aan te brengen bij het fietsenhok en op het pad voor het hek van de
school. Onderzoek wees uit dat 20% van de fietsers na het zien van de tag “zet je licht aan” zijn
fietsverlichting wél aanzet. Vaak werkt de fietsverlichting wel maar vergeet men deze echter
aan te zetten. Dit jaar wordt deze gedragsinterventie wederom ingezet. Wilt u meer informatie
kijk dan op www.anwb.nl/fietsverlichtingsactie

