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ANWB Streetwise
Aanstaande dinsdag 27 maart is onze tweejaarlijkse verkeersdag in samenwerking met de ANWB.
Als school voelen wij ons verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid van uw kind.
ANWB Streetwise is een praktisch, maar ook leuk, leerzaam en uitdagend verkeersprogramma voor
alle leerlingen van de basisschool. Professionele instructeurs komen een ochtend naar school en
geven verkeerstrainingen op maat. Met speciaal ontwikkelde lesmaterialen zoals electro- en
rijlesauto´s, zebrapaden, verkeerslichten, opblaasbare auto's en een fietsparcours wordt de praktijk
zo veel mogelijk nagebootst.
De vier onderdelen zijn:
●
●
●
●

Voor groep 1 en 2 ‘Toet toet’: Een speelse introductie op gevaarherkenning, herkennen
van verkeersgeluiden, veilig oversteken, gebruik van autogordel en autostoeltje.
Voor groep 3 en 4 ‘Blik en klik’: Verdere behandeling van gevaarherkenning, veilig
oversteken en de noodzaak van gebruik van de autogordel in een autostoeltje.
Voor groep 5 en 6 ‘Hallo auto’: Invloed van reactiesnelheid, inschatten van de remweg van
een auto en het juiste gebruik van een veiligheidsgordel.
Voor groep 7 en 8 ‘Trapvaardig’: Gevaarherkenning, fietsvaardigheden en fietsbeheersing.

Wilt u zien hoe Streetwise in de praktijk gaat? Klik dan op onderstaande link en bekijk het filmpje op
de site.
http://www.anwb.nl/streetwise
We gaan er samen met de kinderen een leerzame maar vooral gezellige dag van maken!
NB. Na elk onderdeel maakt de ANWB een groepsfoto van de klas bij het onderdeel dat zij hebben
gedaan. Deze foto wil de ANWB graag plaatsen op hun website ANWB Streetwise. Mocht u bezwaar
hebben dat uw kind op deze foto staat, dan kunt u dit per mail vóór dinsdag 27 maart a.s. kenbaar
maken bij Jolanda van den Berg.
Avond4daagse De Terp 2018; loop je ook mee?
Even leek het erop dat de Avondvierdaagse in Weesp niet meer door zou gaan. Een groep ouders van
de Weesper basisscholen (waaronder Nathalie en Sabine voor De Terp) heeft daarom het heft in
eigen handen genomen. En gaat de Avondvierdaagse in 2018 dus gewoon door! Het wandelfeest
vindt plaats van maandag 28 t/m donderdag 31 mei 2018. We hopen natuurlijk dat Weesp die vier
dagen weer Terp-blauw kleurt! Volgende week krijgen alle leerlingen de brief over de
Avondvierdaagse mee naar huis. De inschrijving vindt plaats op woensdag 4 en donderdag 5 april
tussen 08.20 en 08.35 uur in de aula.Lopen jullie allemaal weer mee?!
Sportieve groet,
Het Avond4daagse-team De Terp
Nathalie (moeder Thijs Bonsen, groep 6), Tom (vader Noortje, groep 8), Brigitte (moeder Hanna,
groep 8), Rob (vader Kiki, groep 4), Nicole (moeder James, groep 5 en Jari, groep 3), Arianne (moeder
Isis, groep 4 en Jasmin, groep 1B) en Sabine (moeder Tim, groep 8 en Nina, groep 6).

Paasviering en paaslunch
Donderdag 29 maart a.s. hebben de kinderen paasviering en paaslunch op school. Dit betekent dat
de kinderen allemaal op school blijven lunchen. Deze paaslunch wordt verzorgd door de
oudercommissie. Door dit continurooster zijn de kinderen deze dag om 14.00 uur vrij en begint het
lange paasweekend.

Rapporten en ouderportaal
Maandag krijgen de kinderen het tweede rapport mee naar huis. Kort daarna worden in het
ouderportaal de modules “Rapporten” en “Toetsen” weer opengezet.

TSO nieuws
Vanwege de vele uitvaldagen de komende weken starten wij pas in week 15 met de laatste
tosti-weken van dit schooljaar. In onderstaand schema kunt u zien wanneer de klas van uw kind aan
de beurt is. Een tosti meenemen is uiteraard niet verplicht.
Week 15 (9-10 en 12 April) groep 1/2A
Week 16 (16-17 en 19 April) groep 1/2B
Week 20 (14-15 en 17 Mei) groep 3
Week 22 (28-29 en 31 Mei) groep 4
Week 24 (11-12 en 14 Juni) groep 5
Week 25 (18-19 en 21 Juni) groep 6
Week 26 (25-26 en 28 Juni) groep 7 en 8
Deskundigheidsbevordering
Tijdens het laatste overleg met de vrijwilligers hebben wij ons meer verdiept in het begrip autisme;
wat zijn symptomen, hoe ga je als vrijwilliger hiermee om.
Twee vrijwilligers, die hier dagelijks mee te maken hebben, hadden een lezing voorbereid. Dit was
zeer helder en nuttig. Mocht u als ouder/verzorger meer informatie willen schroom dan niet contact
met ons op te nemen..
De TSO heeft tegenwoordig ook Whatsapp.
Wilt u iets doorgeven of een kind op het laatste moment aan/afmelden dan kunt u appen op
0644435092. Graag bij uw bericht uw naam, naam kind en groep vermelden.
met vriendelijke groet,
Mirjam van Galen Last
coördinator TSO de Terp
BSO nieuws
Wat gaat het goed met de BSO!
Het is heel gezellig en druk. Mocht u geïnteresseerd zijn in wat wij zoal doen, dan kunt dit zien op ons
workshopprogramma dat bij de uitgangen hangt.
Wij werken vanuit de thema's: natuur, koken, creatief en sport en spel.
Op dinsdag hebben wij nu een volle groep en wij kunnen bijna op de woensdag open. Mocht u
interesse hebben in opvang op de woensdagmiddag óf VSO op vrijdag, dan kunt u dit mailen naar
Mariska Buitendijk op planning@kmnkindenco.nl.
Bij voldoende interesse kunnen wij heel snel open. Wij hebben er super veel zin in!
met vriendelijk groet,
Jolanda Visscher en Mirjam van Galen Last

PuberOuderCafé
Wil jij wel eens horen hoe andere ouders van pubers dat nu doen?
Wil jij je ervaringen delen met andere ouders? Kun jij tips van andere puberouders wel gebruiken?
Kom dan naar het PuberOuderCafé op donderdag 19 april 2018!
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) heeft samen met ouders het initiatief genomen een
PuberOuderCafé te organiseren voor ouders van pubers in de leeftijd van 10 tot 16 jaar.
Wat doen we?
Deze avond gaan we na een korte inleiding in gesprek met elkaar over je puber. Waar loop je
tegenaan? Waar wil je meer van weten?
Wanneer: Donderdag 19 april 2018
Inloop: Vanaf 19.45 uur
Start en eindtijd: 20.00 – 21.30 uur
Locatie: Bibliotheek, Oudegracht 67 in Weesp
Vooraf aanmelden via info@cjgweesp.nl. Bij voldoende aanmeldingen gaat het PuberOuderCafé
door.
Belangrijke data komende periode:
●
●
●
●
●
●
●
●

23 maart: Palmpasen
26 maart: tweede rapport mee
26 maart: Streetwise dag
28 maart: schoolvoetbal
29 maart: Paasviering en paaslunch; continurooster alle kinderen om 14.00 uur vrij
30 maart: Goede vrijdag; vrije dag
2 april: Tweede Paasdag; vrije dag
4 april: schoolvoetbal

