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Donderdag 3 november  fruit uitdeeldag 

Maandag 7 november   start schoolfruit 

Woensdag 9 november   leerling vrije dag 

Vrijdag 11 november   nationaal schoolontbijt     

Donderdag 24 november  playing gezonddag 

Maandag 28 november   optredendag leuk = anders 

      theesessie vanaf 8.30 uur 

 

 

Schoolfruit 

Ook dit schooljaar zijn wij als school weer ingeloot om gebruik te mogen maken van het aanbod van 

gratis schoolfruit. Het fruit wordt geleverd vanaf  maandag 7 november. Wij willen u vragen 

om zelf fruit mee te geven aan uw kind op de maandagen en vrijdagen (aan het begin en 

eind van elke schoolweek) . Vervolgens kunnen de leerlingen dan op de dinsdagen, woensdagen en 

donderdagen genieten van het schoolfruit. Meestal is er een keuze uit  2 of 3 verschillende soorten 

groente of fruit. Lust uw kind slechts één bepaalde groente of fruit, dan adviseren wij u om de 

gehele week zelf fruit mee te geven.  

Nationaal schoolontbijt 

Op vrijdag 11 november doet onze school mee met het Gezonde Nationale Schoolontbijt. 

Voor een kleine bijdrage per leerling, die door de school is betaald, kunnen de kinderen dus op 

school ontbijten. Graag vanaf woensdag 9 november een plastic tas met bord, bestek en beker 

voorzien van naam meegeven aan uw kind. 

Wij hopen dat we u hiermee voldoende hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben, stel ze 

aan de leerkracht van uw kind. 

Playing Gezond Dag  

Op donderdag 24 november a.s. zijn er weer activiteiten gepland in het kader van playinggezond. 

Deze activiteiten staan in het teken van de week van de Mediawijsheid en van het thema 

Leuk=Anders. 

Leuk = anders 

Deze periode werken wij aan het thema leuk = anders, daarom ziet u door de hele school allerlei 

foto’s hangen van spullen, en kinderen. Op 23 november sluiten we het thema af met een 

optredendag, in de week ervoor zal er een overzicht komen met tijden van hoe laat welke groep 

optreed. Wij hopen op deze manier de kinderen te laten zien dat iedereen anders is en dit heel 

normaal is. 

 

 

Belangrijke data 

 

 

    De volgende Nieuwsbrief verschijnt vrijdag 25 november 2016                                         
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Verslag theesessie 12 oktober 2016 

Tijdens de theesessie zijn de volgende zaken besproken; het schuingedrukte vertelt welke actie er al 

heeft plaatsgevonden. 

 Hygiëne in de school: 

Er hing tijdens de theesessie een vieze geur in de school. De schoonmaak  van de 

toiletten zijn besproken en er werd aangeraden om urinevreters aan te schaffen. De 

zandbak is vies. 

Gerard heeft de riolering schoon gemaakt, de urinevreters worden aangeschaft, de 

zandbak wordt ververst tijdens de totale aanpak van het schoolplein in het najaar. 

 Gezonde school: 

De keuze van een gezond beleid is uitgelegd. Er is gesproken over pesten, mag 

knijpfruit wel of niet? Kan Humpie Dumpie aansluiten bij het gezonde beleid? 

Waarom start de school niet met schoolzwemmen? 

Knijpfruit mag, wij bevelen aan om het alleen te gebruiken als afwisseling en niet 

dagelijks. Met Humpie Dumpie gaan we in gesprek in hoeverre zij kunnen aansluiten 

bij het gezonde beleid op de momenten dat zij niet in ons gebouw zijn ( op 

vrijdagochtend is Humpie Dumpie in de school aanwezig en dan sluiten zij aan bij ons 

beleid). Aan schoolzwemmen zit een kostenpost die niet haalbaar is voor de school, we 

hebben de behoefte aan gefinancierde zwemles bij de gemeente neergelegd.  

 Overige: 

Enkele ouders hebben aangegeven dat zij het gevoel hebben dat er niet ten allen tijde 

door leerkrachten en directie gegroet wordt. Hier gaan we de komende tijd extra 

opletten;  de regel van de maand november zal dan ook zijn: ‘zeg: “Goedemorgen!” En 

de dag begint zonder zorgen. 

 

De volgende theesessie vindt plaats op maandag 28 november 2016 om 8.30 uur in de 

middenruimte.  

Sint Maarten 

Dit schooljaar is de school niet geopend tijdens Sint Maarten. 

We wensen alle kinderen heel veel plezier op vrijdagavond 11 november! 

Gezocht 

De mama van Dion en Diza is stewardess en zij vliegt de hele wereld over. Nu kwam zij met de 

vraag of wij op school mee willen helpen met het inzamelen van nette kleding in de maten 158 tot 

en met 170 voor kinderen in Kaapstad die moeten solliciteren. Deze spullen kunt u afgeven in de 

klas van uw kind tot en met donderdag 3 november dan kan zij dit vrijdag, als ze naar Kaapstad 

vliegt, meenemen. 

Ook wil ze graag voor het eind van november knuffels verzamelen voor een aantal kindertehuizen 

en opvangcentra in Bangkok, zodat de kinderen met kerst een knuffel kunnen krijgen, deze kunt u 

afgeven in de klas van uw kind tot 20 november. 

 

 


