
 

 
 

 

 

.. Agenda 
 15 november: Start schoolfruit 

 21 november: Studiedag alle leerlingen vrij 

 24 november: Schoen zetten 

 30 november: MR vergadering 17.30-19.00 uur 

Schoolfruit  
Gedurende schooljaar 2017-2018 doet onze school weer mee met het EU-Schoolfruit- 

en groenteprogramma. Door EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om 
verschillende soorten groenten en fruit te eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook 
gezellig! 
Kinderen die genoeg groenten en fruit eten en elke dag actief bewegen zitten lekkerder 
in hun vel, krijgen minder snel griep, zijn minder snel verkouden, voelen zich fitter, 
beleven meer plezier aan sport en spel en leren makkelijker.  
De kinderen krijgen op woensdag, donderdag en vrijdag gedurende twintig weken 
een portie groente of fruit tijdens de ochtendpauze om gezamenlijk in de klas op te 
eten. Woensdag 15 november starten wij hiermee. De kinderen krijgen deze week 
waspeen, mandarijn en peer. 

 Doorgeven ziekmelding 

De R is weer in de maand…..Veel kinderen zijn in deze maanden ziek. Regelmatig krijgen wij 
ziekmeldingen binnen via het ouderportaal. Door technische redenen kan het dan gebeuren 

dat deze meldingen later bij ons binnenkomen en wij niet tijdig zien dat een kind afwezig is. 
Wij willen u daarom vragen om ziekmeldingen telefonisch aan ons door te geven en niet 

door middel van het ouderportaal. 
Alvast bedankt voor uw medewerking!  

Sinterklaas 
Bijna is het zover: het Sinterklaasjournaal start aankomende maandag 
weer! Sinterklaas is onderweg met zijn stoomboot naar Nederland. Wat 

zal er dit jaar weer allemaal mis gaan? We gaan het allemaal beleven 
en meemaken.  
In de onderbouwgroep zal er een Sinterklaashoek gemaakt worden 
waar de kinderen kunnen spelen. We zullen regelmatig het 
Sinterklaasjournaal samen gaan bekijken.  
De lootjes voor de surprises voor de groepen 6 t/m 8 worden in de 
week van 20 november getrokken. De kinderen krijgen allemaal 

€ 2,50 hiervoor mee naar huis in een envelop. 
Op vrijdag 24 november mogen alle kinderen hun schoen 
meenemen, want die dag gaan we de schoen zetten. Maandag 27 
december is deze hopelijk gevuld. De klassen blijven dan dicht tot half 

9, houd daar rekening mee als u uw kind naar school brengt. 
Op dinsdag 5 december is het dan zover: Sinterklaas bezoekt onze 
school! Tenminste als alles goed gaat…..Ook deze ochtend starten we 

gezamenlijk op het schoolplein. U mag gerust blijven kijken. Iets voor 9 
zullen we naar de klas gaan. Sinterklaas zal daarna alle groepen +een 
bezoek brengen. 
In de middag organiseren we een spellenmiddag voor de kinderen 
van de groepen 1 t/m5.  Houd het ouderportaal in de gaten voor meer 
informatie. 

We gaan er samen een mooie dag van maken! 
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