08. Nieuws

Agenda
Dinsdag 2 november
Woensdag 3 november
Donderdag 4 november
Maandag 8 november
Donderdag 11 november
Woensdag 17 november

29 oktober 2021

Oudergesprekken
Nationaal Schoolontbijt (pyjama/onesie mag)
Oudergesprekken
Oudergesprekken
Bijeenkomst activiteitencommissie (19.30 uur)
Start gratis melk en karnemelk op maandag en dinsdag
Sint Maarten
Start gratis schoolfruit op woensdag, donderdag en vrijdag

Komende woensdag: Nationaal Schoolontbijt
Net als ieder schooljaar doen we met alle groepen mee aan het
Nationaal Schoolontbijt. In de ontbijtweek van het Nationaal
Schoolontbijt van 1 - 5 november schuiven kinderen in heel
Nederland op school aan tafel voor een gezond ontbijt en een
leuke les over de beste start van de dag. Zo leren kinderen op
een feestelijke manier hoe belangrijk het is om elke dag gezond
te ontbijten. Ook dit jaar maken we van gezond ontbijten weer
een klein feestje! Bordje, bestek en beker regelen we via school.
In de bijlage van de ze nieuwsbrief vindt u ook een ouderbrief met
extra info over het Nationaal schoolontbijt.
Gratis schoolfruit én gratis schoolzuivel
We treffen het maar, we krijgen weer een hele periode van een aantal maanden 3 keer per
week gratis schoolfruit voor álle groepen. Er is ook een pilot om scholen gratis schoolzuivel te
verstrekken. U raadt het al, wij zijn daar voor uitgekozen.
Schoolzuivel
Vanaf maandag 8 november hebben kinderen de mogelijkheid om gratis melk of karnemelk
tijdens hun lunch te drinken. Dit is de komende weken op maandag en dinsdag “service van

de zaak”. We doen mee met een pilot en hebben er een subsidie voor gekregen. Niet alle
kinderen houden van melk of karnemelk dus het is niet verplicht. Overleg even met uw
kind(eren) of ze er gebruik van willen maken en zo ja, dan kunnen ze op maandag en dinsdag
dus vanuit school melk of karnemelk drinken vanaf 8 november. Voor de leerkracht is het
handig om steeds dezelfde kinderen te voorzien van melk of karnemelk. We hebben hier een
grote extra koelkast voor in school. Omdat we niet precies weten hoeveel kinderen er
gebruik van gaan maken, wordt het de eerste week voor iedereen wennen 😊
Schoolfruit
Vanaf woensdag 17 november krijgen we op woensdag, donderdag en vrijdag een periode
lang weer gratis schoolfruit. Iedere week leest u in de nieuwsbrief wat het fruitsoort op deze
dagen van de nieuwe schoolweek wordt. Wanneer uw kind een fruitsoort niet lust, kunt u
vervangend fruit meegeven. Het is wel de bedoeling dat alle kinderen de komende tijd op
woensdag, donderdag en vrijdag fruit mee hebben wat opgegeten wordt in de kleine
fruitpauze. “Zien eten doet eten”, dus veel kinderen leren ook onbekende fruitsoorten te
proeven en ontdekken. Op de maandag en dinsdag geeft u dan zelf het fruit mee. Zo maken
we er met elkaar weer een gezonde wintertijd van!

Sint Maarten
De kinderen van de groepen 1 t/m 4 maken op school een mooie lampion. De lampion wordt
vóór 11 november meegegeven naar huis.
Schooljudo
De lessen schooljudo voor de jongste groepen zullen ook weer beginnen. We plannen de
lessen voor de maand november in. Naast de lessen van gymleerkracht meester Erik krijgen
de kleuters en de groepen 3 en 4 dan ook vier weken judolessen van een echte judoleraar op
een echte judomat met echte judopakken 😊
Oudergesprekken
Komende week hebben we oudergesprekken gepland. Via social schools hebben bijna alle
ouders weer een afspraak weten te maken, mooi zo. Mochten er na de coronapersconferentie van komende dinsdag wijzigingen nodig zijn, dan doen we dat uiteraard. We
hopen dat alle gesprekken op school doorgang kunnen vinden.

Een fijn weekend gewenst!
Het schoolteam

