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Verkeersweek
In de week van 28 oktober t/m 1 november houden we onze verkeersweek. Voor de diverse
activiteiten zijn we nog op zoek naar hulpouders, grootouders of andere vrijwilligers op
maandag, dinsdag en woensdag. We hebben hulp nodig bij o.a. oversteken, banden plakken en
fietscontrole. Aanmelden mag bij één van de leden van de verkeerswerkgroep: juf Mariska, juf
Joselien, Wieteke Ratgers, Nicole Zagers of Tirza van Boeckholtz.

Ouderportaal
Vanaf 1 oktober verloopt onze schoolcommunicatie niet langer per mail, maar via het
ouderportaal van Basisonline. Als u de brief met token nog niet heeft gebruikt om een account
aan te maken en uw kind(eren) te koppelen, verzoeken wij u dit z.s.m. te doen.

Brandveiligheid
Altijd al eens binnen willen kijken in een brandweerkazerne?! Op zaterdag 12 oktober is het
thema brandveiligheid. Op deze ochtend wordt van 10-13 uur een activiteit voor kinderen van 9
t/m 12 jaar georganiseerd op de brandweerkazerne in Oud Gastel. Tijdens een rondleiding door
de kazerne komen de kinderen alles te weten over het werk van de brandweer. Bovendien
worden ze bekend gemaakt met risico’s voor brand en hoe deze te voorkomen. Daarnaast gaan
ze op speelse wijze als echte brandonderzoeker aan de slag met het onderzoeken van de
oorzaak van een (woning)brand. Deze activiteit is onderdeel van de bekende landelijke
Brandpreventieweken. Ook nieuwsgierig geworden? En wil je je kind(eren) opgeven voor de
activiteit? Stuur dan vóór 10 oktober een e-mail naar brandveiligleven@brandweermwb.nl
Vermeld hierbij:
- De naam/namen van het kind/kinderen
- Leeftijd(en)
- Dat het gaat om kazerne Oud-Gastel
Je ontvangt een bevestigingsmail waarin wordt vermeld hoe laat je
kind/kinderen voor de rondleiding wordt/worden verwacht. Wees er
snel bij, want vol is vol!
Brandweer Midden en West Brabant

Halloween
Op vrijdagavond 1 november wordt de jaarlijkse Halloweentocht door Bosschenhoofd
georganiseerd. Inschrijven hiervoor kan op ons leerplein op de volgende dagen:
- woensdag 23 oktober van 8.15 tot 8.45 uur en van 12.00 tot 12.30 uur
- Vrijdag 25 oktober van 8.15 tot 8.45 uur en van 14.15 tot 14.45 uur te doen!
Met vriendelijke groeten namens de vrijwilligers van All-in-One

