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Nieuwsbrief 4: 5 november 2018
Agenda
5 november
7 november
13 & 15 november
14 november
20 & 23 november

Informatieavond VO voor ouders groep 8, start 20.00 uur
Schoolontbijt
Gespreksavonden
Start schoolfruitprogramma
Open morgen

Beste ouders, verzorgers,
Na een heerlijke herfstvakantie zijn we alweer hard aan het werk. De bladeren hebben inmiddels de
mooiste kleuren en dwarrelen naar beneden. Een gezellig gezicht wanneer je lekker warm binnen zit.
In deze nieuwsbrief brengen we nieuws over het schoolontbijt, de open morgen, gruiten en doen we
een herhaalde oproep. Veel leesplezier!
Open morgen
Binnenkort krijgt u allemaal een brief over de Open Morgen op 20 en 23 november. We hopen
natuurlijk dat u weer zult inschrijven om hieraan mee te doen. Voorgaande jaren waren de Open
Morgens altijd al een groot succes en vond u het heel leuk om een kijkje in de klas te nemen. U
kunt het ingevulde strookje inleveren bij de leerkracht van uw kind.
Gruiten (groenten en fruit)
Vanaf woensdag 14 november doen wij mee met het schoolfruitprogramma.
Het gaat bij dit schoolfruitprogramma om het gezamenlijk eten van groenten en fruit in de klas:
het ‘gruiten’.
De kinderen krijgen hiervoor op 3 vaste dagen in de week (de
‘gruitdagen’) gedurende 20 weken een portie groenten of fruit
uitgedeeld tijdens de ochtendpauze om in de klas op te eten. Dit
groente en fruit wordt betaald door de Europese Unie en
Schoolfruit.
Onze drie vaste gruitdagen worden woensdag, donderdag en
vrijdag. Op deze gruitdagen hoeft u dus geen pauzehap mee te
geven. Bij de deur zullen wij per week aangeven wat er
aangeboden wordt op welke dag. Mocht uw kind dit echt niet
lusten of het groente of fruit om een andere reden niet kunnen
eten, wilt u dan zelf een stuk fruit of groente meegeven naar
school? Koeken en andere pauzehapjes dan groente en fruit
zullen die dagen weer mee teruggegeven worden naar huis.

Herhaalde oproep; Hulp gevraagd
Wij zoeken iemand die onze schoolwas wil doen. U krijgt hiervoor een vergoeding.
Ook zoeken wij iemand die samen met de moeder van Batu uit groep 5 de luizencontroles wil
doen. Kunt u helpen? Geef dit dan door aan de leerkracht van uw kind.
Nationaal schoolontbijt
Een auto rijdt niet zonder benzine en een telefoon werkt niet met een lege batterij. Dat vinden we
heel gewoon. Maar zelf haasten we ons vaak zonder ontbijt de deur uit. Terwijl je lichaam echt een
ontbijtje nodig heeft om met energie aan de dag te beginnen. Het ontbijt geeft je 10 tot 15% van de
energie en voedingsstoffen die je dagelijks nodig hebt om te leren, te werken, te sporten en te
spelen!
Om de kinderen het belang van een goed ontbijt te leren, starten wij komende woensdag om
8.30 uur in de klassen met een gezamenlijk ontbijt. Groep 5 is zelfs door burgemeester Rob Metz
uitgenodigd om dan samen met hem te komen ontbijten op het gemeentehuis.
In de bijlage vindt u meer informatie.
Hoera voor de jarigen
De komende weken zijn de volgende kinderen jarig:
Eray, Jayen & Rebecca
Allemaal van harte gefeliciteerd!

Mocht u na het lezen van deze nieuwsbrief nog vragen, opmerkingen of suggesties hebben, laat dit
gerust weten!

Met vriendelijke groet, namens het team, Els Hordijk

