Vrijdag 12 november 2021

Week 46

Agenda
Datum

Omschrijving

Maandag 29 november

Eerste advent

Vrijdag 3 december

Sinterklaas

Maandag 6 december

Tweede advent

Maandag 13 december

Derde advent

Maandag 20 december

Vierde advent

Donderdag 23 december

Kerstspel

Vrijdag 24 december

Kerstviering

Opmerkingen

Besmettingen
Landelijk gezien is er een hoog aantal besmettingen op of via de basisscholen.
Dat merken we bij ons op De Kleine Prins ook. Sinds afgelopen dinsdag hebben de
kinderen van klas 5-6 vanuit huis online les gekregen. Naar verwachting kunnen
zij maandag weer fysiek aanwezig zijn.
Graag willen wij open blijven en fysiek onderwijs kunnen blijven geven maar ook
de gezondheid van een ieder in acht nemen. We zien af van het verplichten tot
mondkapjes, maar moeten wél ingrijpen en het aantal mensen dat in de school komt
verminderen. Daarom kunnen ouders met ingang van maandag 22 november as alléén
in de school komen als ze een afspraak hebben.
Hoe dat verder bij de kleuters geregeld wordt krijgen betreffende ouders via de
kleuterjuffies te horen.

Juffie Esther en
juffie Fotini geven
online les aan klas
5-6

Luizengroep
Mede in verband met de corona-perikelen zijn er al heel lang geen luizen meer
gepluisd. We willen graag weer een luizengroep op gaan richten, zodat we in het
nieuwe jaar van start kunnen met de periodieke controles. Wil je graag deelnemen
aan de luizengroep, stuur dan even een mailtje naar
administratie@vrijeschooldekleineprins.nl
Na de inventarisatie krijgen jullie van ons bericht over het hoe en wat.

Schoonmaakrooster
Het schoonmaken van de lokalen door de ouders is weer van start gegaan. Ook in de
grote hal hangt het rooster op het prikbord. Fijn dat jullie weer een steentje
kunnen bijdragen aan de hygiëne in school.

Snelheidsbeperkende maatregelen Wijnbergseweg/Doetinchemseweg
Hierbij plaatsen wij een brief van de gemeente over de herinrichting van de
Wijnbergseweg en de Doetinchemseweg. Deze brief behelst kort dat de uitvoering
hiervan pas in 2023 gepland staat, maar dat aan het eind van dit kalenderjaar
alvast snelheidsbeperkende maatregelen genomen, zoals wegversmallingen en het
alvast invoeren van de 30km zone, zodat ook de kwetsbare verkeersdeelnemers veilig
over straat kunnen.
Vorig jaar hebben we de nieuwe inrichting van het deel van de
Wijnbergseweg bij de Bleek afgerond. Tegelijkertijd hebben we op dit deel
een maximumsnelheid van 30 km/uur ingevoerd. Ook het andere deel van de
Wijnbergseweg en de Doetinchemseweg willen we onderdeel maken van de 30
kilometerzone in de wijk.
In deze brief leest u meer over dit plan.
Van 50 naar 30
Van een weg waar maximaal 50 km/uur gereden mag worden naar een weg waar
30 km/uur geldt: dat is een flinke klus. Toch willen we daar graag in
investeren. Een lagere snelheid past beter bij de omgeving waarin de weg
ligt; een woonwijk met enkele bedrijven. Door de snelheid te verlagen
wordt de verkeersveiligheid vergroot.
Nieuwe inrichting
Bij een lagere maximumsnelheid hoort een nieuwe weginrichting. In de
nieuwe inrichting willen we de hoeveelheid verharding verminderen en meer
ruimte maken voor groen. Op 30 km/uur wegen gebruiken fietsers en
automobilisten dezelfde rijbaan. Ook willen we snelheidsremmende
maatregelen nemen. Hierbij kunt u denken aan plateaus op kruisingen en
slingers in de weg op lange rechte stukken. Met deze maatregelen krijgt
de straat een andere uitstraling. Ook helpt meer groen bij het opvangen
van water en bij het bieden van verkoeling.
Samenwerking
Op dit moment werken we aan de eerste schetsen van de nieuwe inrichting
om te verkennen wat er kan binnen de bestaande grenzen. Hierbij kijken we
ook naar de plannen voor de nieuwe woonwijk Wijnbergen De Kwekerij. Na
deze verkenning nemen we u graag verder mee in het ontwerpproces. Wij
verwachten dit proces begin volgend jaar te starten. U krijgt hierover
bericht van ons.
Snelheid
De herinrichting van de Wijnbergseweg en Doetinchemseweg is een groot
project. Een groot project kost veel voorbereiding. Daarom is de
uitvoering van de werkzaamheden niet eerder gepland dan 2023. Normaal
gesproken nemen we kort voor een herinrichting van een weg geen
verkeersmaatregelen meer. Wij hebben in de afgelopen maanden echter veel
klachten over de snelheid van een deel van het verkeer gekregen.
Korte termijn maatregelen

Naar aanleiding van de klachten is besloten om op korte termijn de
verkeersveiligheid te verbeteren. Dit doen we door op twee plekken waar
veel kwetsbare verkeersdeelnemers de weg kruisen wegversmallingen te
plaatsen. Ook breiden we de 30 kilometerzone alvast uit naar de hele
Wijnbergseweg en Doetinchemseweg (tot de Braamtseweg). Om dit in te
kunnen voeren, stellen we een verkeersbesluit op en brengen we deze in
procedure. We verwachten dat we deze procedure eind december kunnen
afronden. De wegversmallingen en nieuwe verkeersborden kunnen we
vervolgens eind dit jaar plaatsen.

Kleuters
Bij paars was er vandaag spontaan een voorstelling voor de kleuters, door kleuters!

Klas 3-4
In het kader van het project huizenbouw heeft klas 3-4 gisteren een gastles over de
bouw van onze prachtige school gehad. Hieronder het verslag van Tess van Houten en
Suus Hagemeijer.
Afgelopen donderdag kwam Trung Tran bij ons in klas 3/4. Hij leerde ons over de drie
s-en (sterkte, stijfheid en stabiliteit). Hij legde ons ook uit wat kruis laminaat
hout was. Dat is hout dat op elkaar gestapeld wordt. Hij vroeg aan ons wat wij
dachten dat de grootste balk in de school was. Onze school werd gebouwd in
2008/2009. Onze school is in 5 dagen in elkaar gezet. Maar alle planken en balken
waren al wel in de fabriek op maat gemaakt.

Trung Tran is een constructeur en hij heeft onze school gebouwd. Hij kwam voor de
huizen bouw periode. Hij had ook een bepaalde constructie bedacht voor ons podium in
de zaal, maar die is helaas niet uitgevoerd. De balk waar de trap op leunt werd
vroeger gebruikt voor kinderen om op te spelen. De vingers (zoals dat heet) werden
gebruikt om planken in elkaar te schuiven. Eerst was het plan om de school helemaal
van staal te maken. Maar dat is uiteindelijk ook niet uitgevoerd. Nu is onze school
helemaal van hout. Iemand vroeg: ’’Hoe kan het dat het hout niet gaat rotten?” “nou
goede vraag”, zei Trung Tran, Dat komt omdat bijna al het hout binnen zit. Er zit
ook wel hout buiten maar dat zit onder een afdakje. Er bestaat een kans dat het in
de loop der jaren het kan gaan rotten. Maar die kans is erg klein. Sommige dingen
zijn ook wel van steen maar het meeste van hout.
De kinderen, maar ook de leerkrachten vonden het heel interessant om op deze manier
meer over de school te weten te komen.

Verder hebben we in
3-4 ook zelf
bakstenen gemaakt en
in bepaalde
verbanden muurtjes
gebouwd.

