Agenda
vrij
23 apr

Koningsspelen

Koningsspelen
Vorig jaar konden de koningsspelen helaas niet doorgaan, maar
dit jaar gaan we er samen met de kinderen een leuke dag van
maken op school! We starten met een koningsontbijt in de klas.
Vanwege de maatregelen kan er geen landelijk koningsontbijt
geregeld worden, maar willen we vragen of alle kinderen zelf een gezond ontbijt mee willen
nemen en iets te drinken. Dan kunnen we op school toch een gezellig koningsontbijt houden!
Het is leuk als alle kinderen in rood/wit/blauw/oranje naar school komen.
De koningsspelen zijn bedacht door onze koning Willem Alexander om gezond gedrag te stimuleren.
We gaan dan ook lekker veel bewegen, leuke spelletjes spelen, knutselen, kortom we gaan er een
leuke dag van maken! Want dat hebben onze kinderen zeker in deze periode dik verdiend!
Bij de koningsspelen hoort ook een dansje van kinderen voor kinderen. Mocht uw kind het leuk vinden
om deze thuis te oefenen dan kunt u deze link aanklikken:
https://www.koningsspelen.nl/inspiratie/zing-en-dans/
We hebben er zin in!
Parkeergedrag
Opnieuw moeten wij ouders die hun kind met de auto naar school brengen wijzen op hun parkeergedrag. Dat geldt natuurlijk niet voor die ouders die zich netjes aan de regels houden! Maar aan diegenen
die zorgen voor overlast door b.v. vóór garages van buurtbewoners te parkeren, in bochten te parkeren
of in- en uitgangen te blokkeren vragen wij wederom om de parkeerregels na te leven. Het is voor ons
erg vervelend dat er klachten vanuit de buurt bij ons binnenkomen. Wij realiseren ons dat het niet voor
iedereen mogelijk is de kinderen te voet of met de fiets naar school te laten gaan omdat de afstand te
groot is. Maar samen kunnen we zorgen voor een veilige omgeving zonder overlast voor anderen.
Vorige week is de stadwacht al een keer op bezoek geweest en bij aanhoudende klachten vanuit de
wijk zullen ze tot handhaven over gaan.

Lief bedankje vanuit Moeraseik
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