Nieuwsbrief van 04 november 2016
Kind op maandag
Week 45 ■ 07/11 - 11/11 Help! 1 Samuël 18, 19
Koning Saul wordt jaloers en boos op David. Het wordt zo erg dat David moet vluchten. Jonatan en Davids vrouw
Michal helpen hem om aan de koning te ontsnappen. Michal legt een pop in bed die op David lijkt, zodat hij zich
in veiligheid kan brengen.
Week 46 ■ 14/11 - 18/11 Waar ben je veilig? 1 Samuël 19, 20
David gaat naar het profetenhuis. De koning stuurt soldaten achter hem aan om hem op te halen, maar er
gebeurt iets bijzonders. De soldaten gaan mee zingen en dansen met de profeten, ze vergeten helemaal
waarvoor ze gekomen zijn! Met een tweede en derde groep soldaten gebeurt hetzelfde. En als de koning
uiteindelijk zelf naar het profetenhuis gaat, verandert ook hij voor even in een profeet.
Jarigen
14 november

Manuel Hulsebos (5 jaar) - groep 1/2

Van harte gefeliciteerd Manuel en een hele fijne verjaardag gewenst!
Sinterklaas
Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan…… Vanaf woensdag 9 november kunt u om 18.00 uur op NPO
Zapp samen met uw kind Het Sinterklaasjournaal weer volgen, zodat u weet waar het verhaal dit jaar over gaat.
Als school sluiten wij aan bij de verhaallijn van Het Sinterklaasjournaal. Houdt de komende nieuwsbrieven in de
gaten voor nog meer Sinterklaas nieuws. Zo wordt het weer een gezellig kinderfeest!
Opbrengst statiegeldflessen
De opbrengst van de statiegeldflessen is €51,75. Iedereen heel erg bedankt voor het verzamelen! Het geld komt
ten goede aan ons adoptiekind Cyrie Magbudhi uit de Fillippijnen.
Het is bijna wintertijd dus tijd voor ANWB Lightwise!
Op dinsdagmiddag 8 november willen we de fietsen van de leerlingen van de groepen 4 t/m 7 controleren.
De kinderen worden die middag door vrijwilligers uit de groepen gehaald, waarna hun fiets, aan de hand van een
checklist, wordt gecontroleerd. De leerlingen moeten deze middag dus op de fiets naar school komen.
Groeten, Krista van Beijeren en Debbie van de Wetering
Nationaal Schoolontbijt
Onze school doet ook dit jaar weer mee met het Nationaal Schoolontbijt.
Op dinsdagmorgen 8 november hoeven de kinderen niet te ontbijten, want dit
doen ze samen op school! Direct bij binnenkomst mogen de kinderen bij hun
tafel gaan zitten en gaan zij samen met hun juf of meester ontbijten. Wilt u uw
kind een bord, bestek en beker meegeven voor deze dag?
In de bijlage vindt u een nieuwsbrief met informatie over Het Nationaal
Schoolontbijt. In deze nieuwsbrief vindt u alle informatie over dit gezonde
ontbijtfeest.
Geen gym!!!
Op woensdag 9 november is meneer Auko afwezig in verband met een uitwisseling met studenten uit Norden.
Dit betekent dat er geen gym is voor groep 1/2, 3 en 4. Groep 7/8 zullen wel samen gymmen onder begeleiding
van meester Ewout in het laatste uur.
Projectnieuws schoolbreed
De afgelopen weken hebben we gewerkt met het thema ‘donker en licht’.
We willen het project op donderdagmiddag 10 november gaan afsluiten met een lichtjesroute door de school en
op het plein. Alle groepen komen om 15.25 uur op het plein en zingen dan Sint maarten liedjes.
U bent van harte uitgenodigd om dan een kijkje te komen nemen!
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EU Schoolfruit
Gedurende schooljaar 2016-2017 doet onze school mee met het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma. Dit is
een Europees voorlichtingsprogramma dat de nadruk legt op het eten van voldoende groenten en fruit. Door
EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten groenten en fruit te eten. Dat is niet
alleen gezond, maar ook gezellig!
Kinderen hebben veel te winnen bij gezonde eetgewoonten. Want 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. Wat de leerlingen eten, is de
verantwoordelijkheid van ouder(s)/verzorger(s), maar met het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma kan de
school kinderen helpen om gezonder te leren eten en zo de basis te leggen voor een gezond leven. De praktijk
heeft uitgewezen dat dit werkt!
Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is een initiatief van de Europese Unie, het Ministerie van
Economische Zaken, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, het Steunpunt EU-Schoolfruit &
Smaaklessen en sponsors uit de groente- en fruitsector. Het programma wordt ondersteund door Stichting
Voedingscentrum Nederland. U kunt hierover meer lezen op de website www.euschoolfruit.nl.
Kern van het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is het gezamenlijk eten van groenten en fruit in de klas. De
kinderen krijgen op drie vaste dagen in de week gedurende twintig weken een portie groente of fruit uitgereikt
tijdens de ochtendpauze om gezamenlijk in de klas op te eten. De school start hiermee in week 45 (7-11
november 2015). Deze groente- en fruitverstrekkingen worden gefinancierd door de Europese Unie en I&L
Chauffeursdiensten B.V
Onze drie vaste groente- en fruitdagen worden woensdag, donderdag en vrijdag.
Er zijn voor ouder(s)/verzorger(s) géén kosten verbonden aan deze groente- en
fruitverstrekkingen. De gratis verstrekkingen lopen tot en met week 15
(10-14 april 2017).
Wij zien in het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma een waardevolle investering
in de gezondheid van de leerlingen nu én later als ze groot zijn. Het gezamenlijk in de
klas eten van groenten en fruit is een effectieve, en voor de kinderen vooral een
gezellige én leuke manier om ze daarbij te helpen. Wij hopen dat u dat óók vindt.
Sinterklaas bezoekt Jumbo De Reede en Zalenverhuur Sorghvliet
Elk jaar is het weer zo ver. Half november komt Sinterklaas weer naar Nederland en heeft zijn stoomboot vol
geladen met cadeautjes voor alle kinderen, groot en klein. Traditioneel doet Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten op
zaterdag 19 november a.s. de wijk Sorghvliet aan. Zoals ieder jaar is hij uitgenodigd door de “Wijkvereniging
Sorghvliet”. De Sint komt dit jaar met zijn Pieten tussen 11:00 uur en 12:00 uur bij Jumbo De Reede. Natuurlijk
zullen de pieten pepernoten uitdelen aan het winkelend publiek en zal de kassapiet weer zijn best doen. Ook zal
er iets door Jumbo worden georganiseerd voor de kinderen.
Vanaf 13:30 uur is er een Sinterklaasmiddag in “Zalenverhuur Sorghvliet”. De entree is gratis. Alle kinderen tot
en met 8 jaar zijn van harte welkom. Voor de kinderen is er een vernieuwd spellencircuit. Dit jaar kunnen de
kids een echte Pietendiploma behalen. De Pieten hebben de spellencircuit opgebouwd en na afloop ontvangt
elk kindje een gratis presentje van de Sint.
Om 15:00 uur is er een speciale hoek waar de kinderen
Belangrijke data
met Sinterklaas en de Hoofdpiet op de foto kunnen.
Dinsdag 8 november
Nationaal Schoolontbijt
Ook is er natuurlijk ranja, suikerspinnen en heel
MR-vergadering
veel pepernoten voor iedereen. Kinderen kunnen
Woensdag
9
november
Start EU-Schoolfruit
vrij in– en uitlopen. Begeleiding van een volwassene
Donderdag 10 november
Afsluiting projectweek
is gewenst.
Vrijdag 11 november
Dinsdag 15 november
Donderdag 17 november
Vrijdag 18 november
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