Nieuwsbrief Talententuin Maastricht - week 20

Lekker Anders Dag
Vanmorgen was de Kick-Off van de "Lekker Anders
Dag". Het idee is om de dagelijks tocht naar school
gewoon eens een keertje ander te doen. Lekker
Anders Dag daagt schoolbezoekers uit om af en toe
anders naar school te komen en zo verkeersdrukte en
-irritatie te helpen terugdringen. Het revolutionaire
concept, dat intussen ook wordt omarmd door
partijen als Veilig Verkeer Nederland, Gemeente
Maastricht en Verkeersveiligheidsgroep Maastricht
(VVGM), richt zich niet op fysieke maatregelen of
bestraffen van fout gedrag. Het richt zich juist op
mentaliteitsverandering door een positieve benadering.
Een aantal ouders hebben zich vooraf aan opgeven, maar vanochtend hebben dat nog
meer ouders gedaan. Zo gaan we de komende maanden nog eens vaker op een andere
manier de weg naar school zoeken en de dag eens anders opstarten.

Gezonde school
Talententuin Maastricht is gezond
De Talententuin Maastricht heeft opnieuw het vignet Gezonde
School behaald. Met het vignet Gezonde School laten we zien dat de
school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door
deskundigen.
Het team is trots op dit behaalde resultaat!
Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere
schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Zo
zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris
klimaat én heeft de school aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van
haar leerlingen.
De school heeft speciale aandacht voor het themacertificaat "Sport en Beweging" en
"Roken en Alcohol".
Het team is trots om een Gezonde School te zijn. “Vanaf nu hangt bij de hoofdingang op
de gevel van onze school het logo Gezonde School. Zo kan iedereen zien dat onze school
een gezonde school is!”
Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer
weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.

Vervoersadvies school
De tijd is weer aangebroken dat ouders (tegemoetkoming in) leerlingen vervoer kunnen
aanvragen bij de gemeente Maastricht.
De formulieren kunt u downloaden vanaf de website van de gemeente Maastricht.
Door school zal dan het formulier "vervoersadvies school" ingevuld worden en wordt
het formulier voorzien van een schoolstempel.
Wilt u hier gebruik van maken, wacht dan niet te lang. Hoe eerder de gemeente de
aanvraag in behandeling kan nemen, hoe eerder u weet of de aanvraag toegekend zal
worden.

Enquête VVN
Voor school is het belangrijk om te weten wat de
mening van ouders is rondom de verkeersdrukte
voor de school bij het brengen en halen van de
kinderen. Daarom hebben we u gevraagd een
enquête in te vullen. Heeft u dit al gedaan, dan
hartelijk dank daarvoor.
Heeft u de enquête nog niet ingevuld, dan vragen we u dit alsnog te doen. Dit kan via de
eerder doorgestuurde link. Alvast bedankt voor de moeite.

Fietscontrole
De leerlingen van groep 8 zijn zich aan hert voorbereiden op het verkeersexamen.
Vandaag heeft de controle van de fietsen plaats gevonden. Dit is een standaard
onderdeel van de procedure.
Mocht er iets niet in orde zijn, dan hebben de kinderen en hun ouders nog even de tijd
om de gebreken te herstellen. Ouders worden hierover geïnformeerd.
Het fietsexamen zal op 9 juni plaats vinden.

