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AGENDA nov./dec. 
  
Wo. 8 nov.  Wethouder Melse leest voor in groep 1/2 in het 

kader van het Zeeuws jaar van de Energie 
  Herdenking bij Johanneskerk om 14.30 uur 
Do. 9 nov.  Nationaal Schoolontbijt 
  Gezamenlijke avond voortgangsgesprekken  
Vr. 10 nov.  Gastles burgemeester van der Zwaag in  
  groep 7/8 in het kader van de week van Respect 
 
 

 
 
Di. 14 nov.  Columbus 
Vr. 24 nov.  Plantmiddag dorpsboomgaard groep 7/8 
Di. 5 dec.   Sinterklaasfeest.  ’s Middags zijn de kinderen van 

groep 1 t/m 5 vrij. 
Di. 12 dec.  Columbus 
Wo. 20 dec. Kerstviering aanvang 18.30 uur.                        

Vanaf 19.15 uur “warme” ontvangst op het plein 
Ma. 25 dec. t/m  Kerstvakantie 
vr. 5 jan.  

Nationaal Schoolontbijt 

Om gezond ontbijten te stimuleren doen we ook dit jaar weer mee aan het Nationaal 
Schoolontbijt. Donderdag a.s. hoeven de kinderen daarom thuis niet te ontbijten, maar 
bieden we ze op school een gezond ontbijt aan!  
Daarnaast zal er ook inhoudelijk aandacht worden besteed aan het belang van een gezond 
ontbijt. De kinderen van groep 7/8 zijn uitgenodigd om samen met burgemeester van der 
Zwaag op het gemeentehuis te ontbijten. 
  

EU-schoolfruit 
Om nog maar even bij soortgelijke thematiek te blijven: We hebben een aanvraag gedaan 
om mee te kunnen doen aan het project EU-schoolfruit. Dit is gehonoreerd en daarom 
kunnen we hier ook binnenkort mee van start!  
Dit houdt in dat we 20 weken lang 3 keer per week alle kinderen gratis groente en fruit 
kunnen aanbieden. Dit om de kinderen te stimuleren om samen groente en fruit te eten in 
de klas! (www.euschoolfruit.nl)  
Daarbij horen ook schoolfruitlessen, digibordlessen en smaaklessen.                                       
We starten woensdag 15 november. Op de woensdag, donderdag en vrijdag hoeven de 
kinderen ’s morgens dus alleen maar drinken mee te nemen (tot 20 april). 
 

Wetenswaardigheden 
 In groep 5 is het muziekproject Heel Veere Speelt van start gegaan. Een mooi project 

van 10 lessen in samenwerking met de Zeeuwse Muziekschool en muziekvereniging 
EMM, waarbij de kinderen een muziekinstrument leren bespelen.                              
Het geheel zal worden afgesloten met een uitvoering! 
 

              
    Bosexcursie                       Pizza’s bakken               Fietsenkeuring 
 



 Op de maandagmorgen mogen de kinderen altijd een klein bedrag meenemen voor 
een goed doel. De afgelopen periode hebben we gespaard voor een project in 
Pakistan. Binnenkort zullen we het eindbedrag bekend maken en de cheque 
overdragen! 
De kinderen van groep 7/8 hebben ondertussen een nieuw doel bedacht voor de 
komende periode. Elise, de zus van één van de kinderen uit groep 7, oud-leerlinge 
van onze school, heeft vorig jaar een niertransplantatie ondergaan. Dit was een heel 
ingrijpend proces en we hebben allemaal erg meegeleefd.                                               
De kinderen hebben daarom gekozen om te gaan sparen voor De Nierstichting.       
De Nierstichting werkt aan een beter leven voor nierpatiënten en probeert 
wetenschappelijk onderzoek naar nierziekten te versnellen.                                          
Een mooi doel! Doet u mee? 
 

 Woensdagmiddag 8 november om 14.30 uur werken verschillende kinderen uit   
groep 6 t/m 8 samen met kinderen van de Eben Haëzerschool uit Oostkapelle mee 
aan de jaarlijkse herdenking bij het monument naast de Johanneskerk. 
 

 Tussen de voetbalvelden en de Bogerdweie wordt binnenkort een dorpsboomgaard 
aangelegd. Op vrijdagmiddag 24 november planten de kinderen uit groep 7/8 de 
bomen en struiken! Zij mochten ook de naam verzinnen voor deze nieuwe 
dorpsboomgaard. Uit de vele namen die ze hebben aangedragen heeft de werkgroep 
er één gekozen. Op 24 november wordt deze bekend gemaakt! 

 

 De voorbereidingen voor Sinterklaas zijn in volle gang. We gaan er natuurlijk weer 
iets moois van maken, ook in de weken ervoor! Op dinsdagmorgen 5 december 
ontvangen we Sinterklaas en zijn Pieten op het schoolplein. Hij zal in alle klassen een 
bezoekje brengen. De nadruk ligt natuurlijk bij de onder- en middenbouw.                  
De kinderen van groep 1 t/m 5 zijn ’s middags vrij! 
 

                   
               Kunstwerken bekijken in Middelburg                Einddans kinderboekenweek 
 
 

Hartelijke groet, 
namens het team, 
Jacco Onderdijk. 


