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AGENDA nov./dec.
Za. 3 nov.
Ma. 5 nov.
Wo. 7 nov.
Do. 8 nov.
Di. 20 nov.
Wo. 5 dec.

Goede Doelenmarkt
Gastles groep 7/8 in het kader van
De Week van Respect
Fietscontrole
Nationaal Schoolontbijt
Herdenking
ColumBus
Sinterklaas

Di. 18 dec.
Wo. 19 dec.
Vr. 21 dec.
Ma. 24 dec. t/m
Vr. 4 jan.
Di. 15 jan.
Wo. 23 jan.
Di. 29 jan.

ColumBus
Kerstmusical
’s Middags alle kinderen vrij
Kerstvakantie
ColumBus
Veerse Voorleesdag
ColumBus

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!
We willen u vragen om de kinderen woensdag bord, beker en bestek (voorzien van naam)
mee te laten nemen.

EU-schoolfruit
Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen doen we dit jaar weer mee met het EUschoolfruitproject.
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 14 november. Op de woensdag, donderdag en vrijdag hoeven de
kinderen ’s morgens dus alleen maar drinken mee te nemen (tot 19 april).
Wanneer kinderen een keer iets niet lusten, proberen we ze toch een paar hapjes te laten
nemen. Voor sommige kinderen is in de praktijk gebleken dat het aangeboden fruit te weinig
is om de trek te stillen. Daarom mogen deze kinderen extra fruit of een boterham
meenemen.

Actie Schoenmaatjes
Voor de laatste keer wordt de actie Schoenmaatjes georganiseerd. De organisatie kampt
landelijk met een sterke terugloop van de schoenendozen en heeft daarom besloten te gaan
stoppen. Spijtig natuurlijk, want veel kinderen in arme landen zijn erg blij met hun gevulde
schoenendoos.
Hopelijk wilt u met uw kind(eren) voor deze laatste keer een doos vullen. Vorig jaar konden
we alle kinderen een lege schoenendoos meegeven, omdat een leverancier deze gratis
verstrekte. Helaas is die er mee gestopt, zodat we deze niet meer mee kunnen geven.
De onkosten(€ 6,00) voor vervoer kunt u online voldoen via de website na het activeren van
de barcode. De nadere info vindt u in de folder die vandaag met de kinderen mee gaat.
Wilt u de doos uiterlijk vrijdag 16 november inleveren? Daarna worden ze naar een
verzamelpunt gebracht voor verder transport.

Ziekte en vervanging
Juf Susan is helaas voor langere tijd afwezig. Zij kampt met burn-out verschijnselen ontstaan
door privé omstandigheden. Wij hopen natuurlijk dat zij spoedig mag herstellen en wensen
haar alle goeds toe! Gelukkig hebben we oud collega juf Marja Geschiere bereid gevonden
de vervanging op zich te nemen.

Opknapbeurt schoolplein
Medewerkers van OOS International zijn in de herfstvakantie druk bezig geweest het
schoolplein op te frissen! Diverse onderdelen zijn weer op kleur gebracht of vervangen.
Daar zijn de wij natuurlijk heel blij mee en waarderen deze ondersteuning zeer!!

Wetenswaardigheden


Morgenochtend van 9.30 uur – 12.30 uur wordt de Goede Doelenmarkt weer
georganiseerd in de Zandput. De kinderen hebben werkstukjes gemaakt die voor een
klein bedrag gekocht kunnen worden!



Donderdagmiddag 8 november om 14.30 uur werken verschillende kinderen uit
groep 7/8 samen met kinderen van de Eben Haëzerschool uit Oostkapelle mee aan
de jaarlijkse herdenking bij het monument naast de Johanneskerk.



Woensdag 7 november organiseren we een fietscontrole voor de kinderen van groep
3 t/m 8. Diverse ouders werken mee om de fietsen te bekijken of zij winter-proof
zijn! Dit doen zij aan de hand van een controlekaart, waarop wordt afgevinkt hetgeen
in orde is. De blanco onderdelen vragen aandacht voor thuis…
De fietsen van groep 1 en 2 voldoen vaak niet helemaal aan de criteria (vaak geen
verlichting) dus zij doen niet mee, maar komen wel even kijken bij de fietscontrole.
De overige kinderen mogen die ochtend dus allemaal hun fiets meenemen!

Hartelijk groet,
namens het team,
Jacco Onderdijk.

