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Nationaal schoolontbijt
Je breincellen hebben twee keer zoveel
voedingsstoffen nodig als de rest van
je lichaamscellen. Daarom is het van
wezenlijk belang voor het leren van
een kind, dat het de schooldag start
met een verantwoord ontbijt, zodat
het brein fit en productief is. Omdat de
dag starten met een goed ontbijt vaak
onderschat wordt, organiseren een
aantal vooraanstaande Nederlandse organisaties ieder jaar
de week van het Nationale schoolontbijt. In deze week ontbijten zo’n half miljoen Nederlandse kinderen gezond en gezellig op honderden basisscholen in het hele land. Ook onze
school neemt deel aan het Nationale schoolontbijt. Op vrijdagochtend 9 november worden alle leerlingen zonder ontbijt
op school verwacht. Daar staat die dag voor hen een ontbijt
op school klaar, dat zij gezellig
samen zullen nuttigen, om de
schooldag fit en energiek te
starten. In de bijlage bij deze
nieuwsbrief vindt u meer informatie over het Nationale schoolontbijt.

Te laat komen
Helaas komt het voor dat steeds dezelfde
leerlingen te laat op school komen. Alle
leerlingen moeten met de bel van 08.30 uur
in het lokaal aanwezig zijn. Het is voor een
kind erg vervelend om vaak te laat binnen
te komen. Daarnaast is het voor de groep
storend, daar de lessen om half negen starten en deze dan gestoord worden. Wij vragen u er zorg voor te dragen dat uw zoon/dochter iedere dag
vóór de bel van half negen in zijn/haar eigen lokaal aanwezig
is.

Fietsers en auto’s voor schooltijd
Tussen 08.15 en 08.30 uur is het erg druk op de speelplaats
voor de school. Regelmatig komt het voor dat ouders en kinderen fietsend onze speelplaats oprijden. Wij verzoeken u en
uw kinderen om af te stappen alvorens u de speelplaats betreedt en lopend met de fiets aan de hand uw fiets in het
fietsenrek te plaatsen. Dit is veiliger voor alle ouders en kinderen. Daarnaast vragen wij u, wanneer u uw kinderen per
auto naar school brengt, om deze te parkeren in de daarvoor
bestemde vakken en niet voor de school of ergens op de
stoep. Ook dit i.v.m. de veiligheid van overstekende kinderen. Alvast bedankt voor uw medewerking.

Agenda
02-11: Vandaag is het studiedag. Alle kinderen zijn vandaag
vrij. De school is de hele dag gesloten.
03-11: Zaterdagschool van 09.30-12.00 uur
05-11: Project ‘De Held’ groepen 8 (op school), vsd activiteit
’girlpower’, Mr vergadering op school om 19:00 uur
06-11: Nio afname enkele leerlingen groep 8, vsd activiteit
‘musical’
08-11: vsd activiteit ‘techniek’
09-11: Nationaal schoolontbijt, vsd activiteit ‘programmeren’
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Verantwoorde traktaties/tussendoortjes
Gedurende een schooljaar delen kinderen traktaties uit bij de
viering van hun verjaardag. Wij willen u er op attenderen dat in
onze schoolgids staat vermeld dat wij voorstanders zijn van het
nuttigen van gezonde traktaties op school. Wij willen u dan ook
vragen om hier zo veel mogelijk rekening mee te houden.
Soms komen kinderen op
school met grote zakken
snoep om uit te delen.
Dat is niet de bedoeling. Ook delen de
leerkrachten gewoon
mee met de kinderen.
Voor hen hoeft geen andere traktatie mee gegeven te worden. Voor leuke ideeën kunt u terecht
op de website
www.gezondtrakteren.nl. Ook tijdens het overblijven is het
nuttigen van snoep niet toegestaan.

Schoolfruit
Vanaf maandag 12 november doen wij als school weer mee met
het schoolgruit-programma van de Europese Unie. Wij zijn weer
voor een jaar ingeloot in het programma. Vanaf deze datum
zullen alle leerlingen op maandag-, woensdag-, en vrijdagochtend gratis groente of fruit als
tussendoortje op school aangeboden krijgen. Deelname aan dit
programma duurt tot medio april
2019. U hoeft dus vanaf deze
datum die dagen geen ander
tussendoortje aan uw kind(eren)
mee te geven. In deze nieuwsbrief melden wij u t.z.t. wanneer
het programma weer eindigt.

Jarige Kinderen

Groep

Bianca S.

1/2 blauw

Vienty C.

6

Datum
01-11
04-11

Eysan A.

1/2 paars

05-11

Kareena D.

1/2 blauw

07-11

Yessin N.
Fleur van der W.
Van harte gefeliciteerd!!

6
1/2 paars

10-11
12-11

