Laatste NIEUWSBRIEF 2018
Belangrijke data:
Vrijdag 20 juli

20-07-2018
Feestmorgen, boerenfeest op het plein
12.00 uur start zomervakantie
1e schooldag schooljaar 2018/2019

Maandag 3 september
Afscheid nieuwsbrief
Voor u ziet u de laatste nieuwsbrief van obs Oostenbrink! Ook wij gaan met de tijd mee en dat betekent dat
eerst de stap van papieren brief naar een gemailde brief werd gemaakt. Nu is de tijd aangebroken om van
mailverkeer over te stappen naar een app… en dat is Parro. De uitnodigingen hiervoor zijn naar alle
ouders/verzorgers verstuurd. Gelukkig heeft 98% zich al aangemeld. Nu op
naar de laatste 2%. Briefjes blijven nog wel eens in de tas hangen, waaien
weg of verdwijnen op mysterieuze wijze. Deze info kunnen we nu via
Parro verspreiden. Via de app kunnen we u snel op de hoogte houden van
bijvoorbeeld uitstapjes, vragen om hulp, maar ook bijvoorbeeld leuke
foto’s van uw kind (eren).De gegevens die u aan ons verstrekt heeft voor
het ontvangen van de nieuwsbrief zullen verwijderd worden uit ons
bestand.
Bedankt voor het trouw lezen van de nieuwsbrief, en dan roepen we nu: Tot ziens,
tot Parro!

Sportschoenen voor de gymles.
Regelmatig komen er kinderen trots naar me toe: “Kijk meester, ik heb nieuwe gymschoenen!” Vaak ben
ik dan net zo enthousiast als het kind, maar soms ben ik minder tevreden met de keuze die gemaakt is bij
de aanschaf van het schoeisel.
Het probleem is de veiligheid, veilig sporten, goede pasvorm en goede grip. Schoenen zitten vaak veel te
los door te ruime schoenen (op de groei gekocht) maar ook vooral door elastiek verwerkt in de schoen of
elastieken veters erin. Enkel blessures liggen op de loer. Door gladde zolen glijden ze echt weg in de zaal,
bij die zolen kunnen ze soms niet eens bij een bank in wandrek omhooglopen, zo glad zijn die plastic
zolen, zie dan dat kinderen niet lekker bewegen en de schoenen soms nog liever uittrekken. Let ook bij
passen erop dat klittenband wel daadwerkelijk vast kan, smalle voeten of ze zijn te veel op de groei
gekocht.
Maar blote voeten mag bij mij ook, doen vrij veel kinderen, maar dat kan tijdens het gymmen wel
eens vervelend zijn als je aan het voetballen/touwklimmen bent of er staat per ongeluk iemand op je
voeten.
Waar op te letten:
Het moeten zaalschoenen zijn, te herkennen aan vrij vlakke zool of kleine ribbeltjes, bij twijfel
raadpleeg verkoper. Geen buitenschoenen zoals kunstgrasschoenen of hardloopschoenen te herkennen aan
meer profiel of nopjes. Ook zijn er zaalschoenen die heel glad, beetje hard plastic achtig(niet goed, vaak
witte zolen, zeer glad), ze moeten zacht soepel rubberachtig zijn.
Als je kiest voor turnschoentjes(die je aantrekt als een sok) dan vind ik die goedkopere niet zo
goed, ze zijn erg glad, geen grip, de betere haal je bij een speciale sportzaak.

Laatste advies koop de schoen vlak voor ze weer naar school gaan en niet aan het begin van
de zomervakantie, zodat ze er niet uitgegroeid zijn als ze de schoenen gaan dragen(kinderen
groeien tijdens de vakantie vaak veel).
Deze zijn zeer goed

Deze zijn goed mits met gele rubberachtige zool/ niet goed als
ze de witte gladde plastic-achtige zool hebben (Rucanor heeft ze nog met rubberachtige zool,
zie bol.com)

Deze niet(vanwege elastiek)

Deze niet(gladde zool)

Deze niet (gladde zool)

Hoop jullie geholpen te hebben bij een betere keus van schoen voor de veiligheid van de leerlingen maar
ook voor het plezier bij het bewegen. Nogmaals wil ik noemen dat het dus geen hele dure schoenen
hoeven te zijn.
Groet Meester Livius

