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Ik eet het beter 

De groepen 5 t/m 8 doen deze week mee aan de Week van de Pauzehap, een lesprogramma van  

“Ik eet het beter”. Een platform van Albert Hein en het voedingscentrum welke de leerlingen 

actief aanzet tot een gezonde leefstijl. Van maandag tot en met donderdag krijgen ze een 

verzorgde gezonde pauzehap aangeboden waar creativiteit in gezonde voeding mee gestimuleerd 

wordt. Op vrijdag 29 september is er de opdracht om zelf een creatief gezonde pauzehap mee te 

brengen. Naar aanleiding van een begeleidend filmpje is er dagelijks een klassengesprek over 

gezonde voeding in deze groepen. 

 

We krijgen weer schoolfruit! 

Ook dit jaar ontvangen we voor elke groep weer gratis schoolfruit voor alle kinderen. We krijgen 

dit vanaf week 46 (15 november) tot en met week 16 (20 april) op drie dagen per week. Elke 

woensdag, donderdag en vrijdag. Aan het begin van de week krijgen de kinderen te horen welk 

fruit of groente ze die week aangeboden krijgen.   

 

Oudergesprekken 

Afgelopen week hebben de ouderstartgesprekken plaatsgevonden. Er zijn fijne gesprekken 

gevoerd waarbij de voorbereidingsvragen zeker een meerwaarde hadden. De volgende gesprekken 

staan gepland op 6 en 7 maart. Deze zijn naar aanleiding van het rapport. Heeft u tussendoor 

vragen dan kunt u natuurlijk altijd een afspraak met de leerkracht maken. 

 

Jam 

Onder leiding van Ivonne onze vrijwilligster, hebben alle kinderen van groep 1 t/m 4 eigen jam 

gemaakt van fruit uit onze schooltuin aangevuld door fruit van de familie van Zuylen, onze buren.  

 

Kletsklas 

Vele ouders hebben zich aangemeld bij kletsklas, onze schoolapp. De app is nog niet volledig in 

bedrijf maar we doen er alles aan om hem zo snel mogelijk volledig in te kunnen zetten. Als u zich 

nog niet heeft aangemeld dan graag alsnog doen zodat we alle ouders goed kunnen informeren. In 

de mail van Martijn van 20 september staat precies hoe dit moet. 

 

Hulpouderbriefjes 

Als u het strookje van de hulpouder-brief nog niet heeft ingeleverd, wilt u dit dan alsnog doen?  
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Jarigen: 

Tara was jarig op 19 september, Teun op de 23ste, Daan en Twan op 24 september. 

Fenne is jarig op 5 oktober, Chantal en Sharon Vonk zijn jarig op de 10de, Giel op de 11de, Bjorn op 

de 15de, Iris op de 23ste en Alice is jarig op 25 oktober. Iedereen een gezellige verjaardag 

gewenst! 

 

Kinderboekenweek 

Het thema van de Kinderboekenweek is dit jaar “Gruwelijk eng”. Op school gaan we dit thema 

projectmatig aanbieden. Zoals in ons jaarplan te lezen is, hebben we als speerpunt het 

onderzoeken van projectmatig onderwijs. Dit thema bieden we in alle groepen aan volgens de 

methode Leskracht. Het project zal afgesloten worden met een presentatie van de leerlingen 

voor de ouders op dinsdagavond 7 november van 18.30 tot 19.30 uur. 

 

Opvoedweek “buiten de lijntjes” 

Volgende week is de jaarlijkse opvoedweek. Deze keer met het thema “buiten de lijntjes“. 

Vanuit de gemeente Buren wordt er op woensdagochtend 4 oktober aandacht aan gegeven op de 

Brede School in Maurik. Vanaf 9.15 uur zijn er allerlei interessante workshops te volgen en 

kunnen ouders informatie verzamelen. Dit is voor alle ouders uit de gemeente Buren.  

Meer informatie vindt u in de bijlage. 

 

Dag van de duurzaamheid 

10/10 is de dag van de duurzaamheid. Hier besteden we op school aandacht aan. Naar aanleiding 

van het boek “De wereld van Voedsel” gaan we met onze leerlingen in gesprek over natuur, milieu 

en duurzaamheid.  

 

Winterklaar maken van de tuin 

Vele handen maken licht werk! Onze schooltuin waar we erg trots op zijn, wordt steeds groter en 

bewerkelijker. Om de kinderen gemotiveerd te houden, hebben we bedacht om een paar keer per 

jaar samen met ouders de grote klussen aan te pakken. Op dinsdagavond 3 oktober willen we 

vanaf 18.00 uur tot uiterlijk 19.30 uur aan de gang.  Helpt u mee? Met vele ouders is de klus snel 

geklaard. Graag zelf gereedschap meebrengen en even opgeven met een reply op deze mail. 

 

Agenda oktober 

ma 2 13.15 uur schoolarts op school aanwezig. Voor een afspraak:  

secretariaatjgzrivierenland@ggdgelderlandzuid.nl 

di 3 winterklaar maken van de schooltuin van 18.00 tot 19.30 uur, helpt u mee? 

wo 4 start Kinderboekenweek “Gruwelijk eng” 

 9.15 uur workshops en informatie in Brede School Maurik in kader van de Opvoedweek 

do 5 school gesloten in verband met staking van het team 

7/8 Weekend van de wetenschap. Vele interessante gratis activiteiten, een aanrader! 

wo 11 dag van de duurzaamheid 

16 t/m 20 herfstvakantie 

Di 24  MR overleg 

Do 26    Vanaf 14.15 uur finale voorleeswedstrijd. Ouders zijn van harte welkom! 

Za 28    Halloween griezeltocht meer info: www.facebook.com/ovzoelmond 

Di 7-11  18.30 tot 19.30 presentatie project door leerlingen voor ouders 

  19.45 OR-overleg 

 

 Bijlage: *Brief creatief met gezonde voeding van de GGD 

             *Brief opvoedweek gemeente Buren 
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