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Schoolfruit 

Dit schooljaar zijn we weer ingeloot en krijgen we voor alle leerlingen, 20 weken lang gratis 

schoolgroente of fruit op 3 dagen van de week. Deze actie wordt gesubsidieerd door de Europese 

Unie. 

Aanstaande dinsdag wordt het eerste fruit gebracht. Vanaf woensdag aanstaande krijgen de 

kinderen elke woensdag, donderdag en vrijdag tijdens de kleine pauze fruit aangeboden. Er hoeft 

op deze dagen alleen wat te drinken meegegeven te worden voor de kleine pauze. Mocht u kind 

een grote eter zijn kan er een extra boterham met gezond beleg meegebracht worden ter 

aanvulling. De ervaring leert dat kinderen door het eten van schoolfruit (meer) verschillende 

soorten groente of fruit leren eten en dat het gezamenlijk eten van schoolfruit gezond eten 

stimuleert. Komende week starten we met waspeen, een appel en een peer. 

Wanneer kinderen op deze dagen een koek oid meebrengen dan wordt die mee terug naar huis 

gegeven. Als er een verjaardag te vieren is op deze dagen, geven we zoals gebruikelijk de 

voorkeur aan een gezonde traktatie maar zien we wat zoetigheid door de vingers. 

 

Schoolontbijt 

Volgende week vrijdagochtend doen we mee met het Nationale Schoolontbijt. We ontbijten dan 

met z’n allen in de patio. Deze actie wordt gesubsidieerd door verschillende winkelketens en is 

bedoeld om gezond ontbijten te stimuleren. We gaan meteen om 8.30 uur eten. Voor wie dit erg 

laat is kan natuurlijk thuis al iets eten maar eet niet teveel omdat er allerlei lekkers klaar staat. 

Deze keer is er iets mis gegaan met de bestelling waardoor ook het brood door de winkel 

verzorgd wordt. ( Volgend jaar vragen we dit zeker weer aan bij bakkerij Immink) 

 

Bloembollen 

Vanmiddag hebben we met alle leerlingen van groep 1 tm 4 weer honderden bloembollen gepoot 

zowel in bakken als in de volle grond. We kregen hierbij hulp van diverse opa’s, een oma en 

ouders! Hartelijk dank hiervoor. We hopen dat het in het voorjaar een mooi kleurrijk schoolplein 

op gaat leveren. 

 

Naschoolse activiteiten 

Het organiseren van naschoolse activiteiten in samenwerking met de naschoolse opvang van 

Buitenpret, duurt langer dan verwacht. We hopen echter nog voor de kerstvakantie een activiteit 

aan te kunnen bieden. Zodra we definitief afspraken hebben kunnen maken met de gastdocenten 

laten wij u dit z.s.m. weten zodat u uw kind op kunt geven. 
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Hulpouders 

De OR is alweer bij elkaar geweest en tijdens dit overleg zijn er werkgroepen per activiteit 

gemaakt met vertegenwoordigers uit het team en uit de ouderraad. Deze werkgroepen 

organiseren en coördineren de verschillende activiteiten. Ook regelen zij de hulp van ouders die 

daarbij nodig zijn.  Er wordt dan  gekeken welke ouder zich heeft opgegeven en vervolgens 

gebeld met een gerichte hulpvraag. Het gebeurt ook wel dat een activiteit geen hulpouders nodig 

heeft naast de leden van de werkgroep. Dit is afhankelijk van het bedachte programma.  

Nog niet alle hulpouderstrookjes zijn ingeleverd. Als u dit nog niet gedaan heeft wilt u dit aub 

alsnog doen? Zoals we toelichten in de begeleidende brief: vele handen maken licht werk!  

Namens de kinderen alvast hartelijk bedankt! 

 

Jarigen 

Sylvan is vandaag jarig. Jasmijn van Wijk zondag aanstaande. Jan en Dim zijn jarig op 12 

november en Yaneann op de 24ste. Daan Bosma is jarig op 1 december. 

Een fijne verjaardag allemaal! 

 

Agenda 

7-11 start blok 3 van de Vreedzame School: “We hebben oor voor elkaar” 

8-11 NIO-toets groep 8 

11-11 Nationaal schoolontbijt. We ontbijten om 8.30 uur samen in de patio 

28-11   Jeugdarts van GGD komt op school 

1-12 Jeugdverpleegkundige komt op school 

2-12 Sinterklaas komt op bezoek. Ouders welkom bij gezamenlijk programma 

22-12 Kerstprogramma.  

23-12   12.00 uur start kerstvakantie t/m 6 januari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


