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NOVEMBER 2018 MEDEDELINGEN/NIEUWSBRIEF
Informatie / data
 Vrijdag 9 november: Nationaal Schoolontbijt
 Dinsdag 13 november: Algemene Jaarvergadering Oudervereniging +
thema ‘Opvoeden en multimedia’
 Woensdag 14 november: start schoolfruit
 Week van 19 t/m 23 november: kind – ouder – leerkracht gesprekken
 Maandag 26 november: Fiets OK! voor groep 5 t/m 8
Nationaal Schoolontbijt
Ook dit schooljaar doet onze school weer mee aan het nationaal
schoolontbijt. Op vrijdag 9 november hoeven de kinderen dus niet thuis
te ontbijten. Dat doen we samen op school.
Wilt u uw kind een bord, beker en bestek, voorzien van hun naam
meegeven?
Het idee achter het schoolontbijd is om op een feestelijke manier te
ervaren en leren hoe belangrijk elke dag ontbijten is en wat je ’s ochtends het
beste kunt eten. De rest van het jaar ontbijten ze natuurlijk thuis.
Helpt u mee om dat zo gezond mogelijk te maken?
Op de site www.nationaalschoolontbijt.nl kunt u leuke ontbijt tips en meer
informatie vinden.
Algemene Jaarvergadering + thema “Opvoeden en multimedia”
Dinsdag 13 november organiseert de Oudervereniging haar jaarvergadering.
Tijdens deze vergadering komt in vogelvlucht aan bod wat de Oudervereniging
zoal doet tijdens een schooljaar en wordt het financiële overzicht daarbij
besproken.
Daarnaast is er deze avond een gast uitgenodigd om een informatieve avond te
verzorgen rond het thema ‘multimedia’.
De nieuwe media hebben kinderen veel te bieden. Hoe zorg je ervoor dat je kind
verantwoord bezig is? Benieuwd naar tips?
U bent van harte welkom op deze avond!
Dinsdag 13 november starten we om 19.30 uur

Schoolfruit
Net als vorig schooljaar, kan onze school ook dit schooljaar weer deelnemen aan
het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma.
In de periode van 14 november 2018 t/m 19 april 2019 krijgen wij wekelijks
3 porties groente en/of fruit per kind geleverd.
In deze periode hoeft uw kind op de woensdag, donderdag en vrijdag dus
geen fruit of iets anders mee naar school te nemen. U kunt wel gewoon drinken
meegeven.
In de week voorafgaand aan de nieuwe levering, melden we altijd welke soorten
groeten en fruit er de komende week geleverd worden.
Kind-ouder-leerkracht gesprekken
In de week van 19 t/m 23 november worden weer de gesprekken met u en uw
kind(-eren) gehouden. Een week van tevoren hangen in de gang bij de
hoofdingang de intekenlijsten.
Denkt u er zelf aan om u in te schrijven?
Fiets OK!
Maandag 26 november komt er iemand bij ons op school voor het project Fiets
OK! voor de groepen 5 t/m 8.
De fietsen van de kinderen worden dan ook gekeurd op veiligheid.
U kunt thuis van tevoren alvast kijken of de fiets veilig is en waar nodig dingen
aanpassen.
Aan de kinderen van groep 5 t/m 8 wordt gevraagd om deze dag op de fiets naar
school te komen!
Sinterklaas
Sinterklaas en zijn pieterbazen komen dit jaar op 5 december onze school met
een bezoek vereren. Wij zullen de Goedheiligman op de speelplaats ontvangen,
toespreken en toezingen. Natuurlijk zijn de ouders daarbij van harte welkom.
Na de ontvangst buiten volgt het programma op school met de kinderen. De
leerlingen hoeven voor de kleine pauze geen eten en drinken mee te nemen.
Afsluiting Gouden Weken en Kinderboekenweek
Op vrijdag 19 oktober hebben we de Gouden Weken en de Kinderboekenweek
gezamenlijk afgesloten met een spelletjes middag.
Het thema ‘Vriendschap’ sloot precies aan bij de Gouden Weken. De
groepsvorming stond centraal en alle groepen hebben met elkaar groepsregels
opgesteld en zichtbaar gemaakt in de groep.
Het was een gezellige middag waarop veel ouders in de klassen zijn gekomen om
mee te spelen en te bekijken wat de groepen allemaal hadden
gemaakt.
Herhaalde oproep hulpouders
Al jaren lang helpen ouders bij allerlei activiteiten in en rond school. Daar zijn we
heel blij mee. Door sommige activiteiten komt er geld in het laatje waardoor we
extra aanschaffingen kunnen doen. Maar ook de overige hulp in school bij allerlei
activiteiten komt ten goede aan de kinderen. We hebben al een heel aantal
aanmeldingen van ouders ontvangen om te komen helpen. Super! Heel fijn!

Helaas zijn er een aantal onderwerpen waar nog niemand zich voor op heeft
gegeven. We zouden voor het komende schooljaar nog hulp kunnen gebruiken
bij:
 Fotowerkgroep; foto’s maken tijdens verschillende activiteiten zoals
bijvoorbeeld Sinterklaas.
 Verkeersveiligheid; het in de gaten houden van en bespreekbaar maken
van de verkeersveiligheid rondom school en het bezoeken van een enkele
bijeenkomst vanuit de gemeente.
 Oud papier; meelopen / -rijden met de oud papier wagen. Hoe meer
mensen zich hiervoor opgeven, hoe beter we de inzet kunnen verdelen.

