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Nieuws en mededelingen van de directie
Schoolfruit.
Wij zijn dit schooljaar weer ingeloot voor Schoolfruit en – groenten. Dit betekent dat alle kinderen
gedurende de periode van 9 november 2020 t/m 16 april 2021 3x per week gratis groenten en
fruit krijgen.
De dagen zijn: woensdag, donderdag en vrijdag.
Op deze dagen hoeft u uw kind dus geen groente of fruit mee te geven naar school!
Wanneer uw kind iets niet lust of op kan geven wij, indien mogelijk, het fruit of de groenten mee
naar huis zodat iemand anders uit het gezin ervan kan genieten!
Wilt u meer weten over Schoolfruit dan kunt u kijken op www.euschoolfruit.nu
Ventileren
Vanwege de Coronamaatregelen is het belangrijk om goed te ventileren. Om zicht te krijgen op
het CO2 gehalte in de klassen zijn er afgelopen week twee meters geplaatst in een aantal klassen
zodat we informatie krijgen over het ventileren. Doordat in iedere groep extra geventileerd wordt
kan het wel eens wat frisser zijn in de klas, zorg ervoor dat kinderen goed gekleed zijn voor deze
situatie.
Start verbouw flat
De flat naast de school krijgt een opknapbeurt. Als het goed is wordt daar deze week een begin
mee gemaakt. Dat kan wat overlast veroorzaken ten aanzien van het parkeren.
We hebben overigens gevraagd of we met een aantal groepen van onze leerlingen een kijkje
mogen nemen op de bouw, gekoppeld aan een leermoment. Hier maken we de komende periode
een plan op, samen met het bouwbedrijf.
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Toetsweken
Alle kinderen worden in de eerste weken van december getoetst. Op deze manier krijgen we in
beeld hoe kinderen zich op de leervakken ontwikkeld hebben. De resultaten worden uiteraard met
alle ouders gedeeld.
Voor groep acht wordt op 9,10,16 november de ADIT afgenomen. Dit is een Adaptieve Digitale
Intelligentietest die gebruikt voor advies VO.
Schoolontbijt
Vandaag is het schoolontbijt geweest. Een geslaagd ontbijt! Het Schoolontbijt had dit jaar als
thema: ‘Neem de tijd voor je ontbijt!’ Met het schoolontbijt wordt het belang van goed ontbijten
benadrukt. Daarnaast was het weer erg gezellig in de klassen.
Start van de Gezonde Week.
Deze week zijn we begonnen met de gezonde week.
Tijdens deze week beginnen alle groepen met het nieuwe voedseleducatieprogramma Chef!
Chef! bundelt alle lessen van de voedseleducatieprogramma's Smaaklessen, EU-Schoolfruit en
Smaakmissies.
Smaaklessen
Smaaklessen is een lesprogramma over eten.
Door te proeven, voelen, horen, ruiken en kijken verkennen kinderen hun eten.
Smaaklessen is gebaseerd op een idee van TV-kok Pierre Wind. Voor meer informatie kunt u kijken
op www.smaaklessen.nl
Meester Jordy,
Juf Klara is inmiddels gestart bij ons op school en ze vindt het hartstikke fijn bij ons. Juf klara heeft
afgelopen week aangegeven dat ze een zieke schoonmoeder heeft waar ze graag voor wil zorgen.
Dat betekent dat zij de woensdagen dat ze in de Praktijkgroep werkt niet meer kan komen, ze blijft
wel lesgeven in groep 5b, samen met juf Mayke.
Dat betekent dat op de woensdag meester Jordy tot het einde van het schooljaar in de PG gaat
werken. Meester Jordy heeft gister al kennis gemaakt met de groep en zal zich in de komende
nieuwsbrief aan u voorstellen. Daarnaast gaat meester Jordy ICT-taken op zich nemen, hij is
namelijk ook ict-cordinator.

Vr.gr.
Meester John
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