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Nieuwsbrief
Ik eet beter, de week van de
pauzehap

Info avond - nieuwe datum

Van 25 t/m 29 september leren de kinderen

28 september. Vanaf 19.15 uur bent u van

van groep 5 t/m 8 dagelijks in 10 minuten

harte welkom.

De informatie avond is op donderdagavond

heel veel gezonde pauzehappen kennen. Ze
proeven allerlei lekkere tussendoortjes die bij

Het programma is als volgt:

het programma horen.


19.30-20.00 uur: Centrale opening



20.00-20.45 uur: Ronde 1



20.45-21.00 uur: Koffie



21.00-21.45 uur: Ronde 2

De informatieavond voor de ouders van groep
8 is op donderdag 5 oktober.
Er valt heel veel te kiezen in het enorme
voedingsaanbod. Om kinderen te leren
gezonde keuzes te maken heeft “Ik eet het

Datum: 22 september 2017

beter”, in samenwerking met het
Voedingscentrum, verschillende
interactieve lesprogramma’s ontwikkeld.
Daarmee ontdekken en ervaren kinderen op
de basisschool wat gezonde producten doen
voor hun lijf. Zo worden ze zich bewust van
wat ze dagelijks eten en drinken en leren op
een speelse manier om te kiezen voor
gezond. Bij het hele lesprogramma ligt de

Nummer : 3

Zoals u via de media wellicht heeft vernomen
zullen leerkrachten uit het basisonderwijs op
de “dag van de leraar” gaan staken. Deze
dag valt op donderdag 5 oktober. Ook onze
school zal meedoen aan deze stakingsdag. De
school is deze dag gesloten.
Wij hopen dat u onze actie steunt en hopen
op uw begrip.

nadruk op samen doen en samen beleven.
Gezond eten wordt vanzelf leuk en lekker!

Jaargang: 2017-2018

Staken 5 oktober

Leesbegeleiding

In de bijlage vindt u over deze actie meer

We zoeken enkele leesmoeders voor de

informatie. Op dinsdag, woensdag en

groepen 3 en 4 op maandag en

donderdag krijgen zij fruit vanuit school.

donderdagochtend van 8.30-8.45 uur. Mocht

Daarom hoeven de kinderen deze dagen voor

u belangstelling hebben, dan kunt u zich

de ochtendpauze geen fruit mee te nemen.

aanmelden bij de leerkrachten van de
groepen 3 en 4.

Oud papier

Alvast noteren

Bij deze nieuwsbrief vindt u een brief vanuit

2 oktober

Workshop Veerkieker groep 4

de oudervereniging over het oud papier en

2 oktober

Oud papier

het oud papier rooster van dit schooljaar. U

4 oktober

Start Kinderboekenweek

kunt zien op welke dagen u bent ingepland.

5 oktober

Staken

Mocht u verhinderd zijn, wilt u dan zelf

5 oktober

Informatieavond gr 8

zorgen voor vervanging? Iedereen alvast

12 oktober

Boekenmarkt

bedankt voor de medewerking!

16 oktober

Oold Ark excursie gr 6

18 oktober

Zakelijke ouderavond

21 oktober

Herfstvakantie t/m 29 oktober

Oud papier
Maandag 2 oktober hebben we weer oud
papier. Deze keer doen we graag een
beroep op de volgende ouders:

Hoogeveen
Boltjes
Oosterhof
Schokker
Koppers
Hofstra
Lodewijk
Hamed
Wijngaard
Mulder

(Rosanne)
(Silvano)
(Lian)
(Jorg)
(Tessa/Storm)
(Esmée)
(Rosanna)
(Daoud)
(Thomas)
(Jochum)

Agenda
25 september Week van de pauzehap gr 5-8
28 september Informatieavond gr 1-7
30 september Rondje Lindewijk
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