09. Nieuws

Agenda
Maandag 8 november
Donderdag 11 november
Woensdag 17 november
Dinsdag 23 november
Woensdag 24 november

5 november 2021

Start gratis melk en karnemelk op maandag en dinsdag
Sint Maarten
Start gratis schoolfruit op woensdag, donderdag en vrijdag
Pietengym in De Skâns voor de groepen 1 en 2
Eerste les schooljudo voor de groepen 1 t/m 4

Nationaal Schoolontbijt
Alle kinderen van de school hebben afgelopen woensdag een lekker en gezond ontbijt gehad.
Bruin brood, volkoren crackers, thee, melk een appeltje, er is goed gegeten. Na het ontbijt
waren de hersenen in topvorm om goed te kunnen leren en veel kinderen hielden de pyjama
of onesie lekker de hele ochtend aan😊

Borden en bakvormen
Er liggen nog wat borden en bakvormen van het Treffer Festival die er op wachten om
opgehaald te worden. U kunt het conciërge Errol even vragen, als u nog wat mist.

Gratis schoolzuivel
Vanaf komende maandag 8 november hebben kinderen
de mogelijkheid om gratis melk of karnemelk tijdens hun
lunch te drinken. De spullen staan al netjes te wachten in
een speciaal gebrachte koelkast. Het zit in grote pakken,
dus…..
Kinderen die aanstaande maandag en dinsdag gratis melk
of karnemelk willen drinken tijdens de lunch, moeten
een lege beker mee naar school nemen.

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. Op woensdag 24
november is de eerste les. 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 😊
Geboren!
Juf Irene is trotse moeder geworden van Emke. Zowel Irene als haar zoontje maken het goed.
Wie het leuk vindt om de familie Zijlstra een kaartje te sturen, kan dat doen op het volgende
adres:
Fam. Zijlstra
Buorren 57
8851 EL Tsjummearum

Een fijn weekend gewenst!
Het schoolteam

