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De vrijdagmiddag workshop bouwen

In deze Nieuwsbrief:

Nieuws van de directie over de aanpassingen t.a.v. gezond beleid. Nieuws over de techniek 3-daagse, over
lettervormpjes en de vaste rubrieken. Veel leesplezier!

Nieuws van de directie
Beste ouders,
Zoals u weet hebben we aan het eind van vorig
schooljaar met het team besloten het gezonde
voedingsbeleid a
 an te passen naar een m
 inder strikt
en eigen beleid. Dat wil niet zeggen dat alles overboord
is, maar wel dat we niet aan alle voorwaarden hoeven te
voldoen om een certificaat te halen.. Er is nu de
mogelijkheid om onze eigen maatstaven te nemen.
Onze gezonde maatstaven zijn de volgende (staat ook
in de jaarkalender/schoolgids):
Een gezonde leefstijl helpt kinderen lekker in hun vel
te zitten, de weerstand op peil te houden en genoeg
energie te hebben voor leren, sport en spel.
Alle dagen van de week h
 ouden we fruitdag o
 p school.
Het is de bedoeling, dat ieder zijn/haar eigen fruit
meeneemt. Voor sommige kinderen is alleen een portie
fruit of groente niet voldoende en is het toegestaan om
naast fruit en groente ook een tussendoortje met
langzame suikers mee te nemen.
Water i s de beste dorstlesser. Wij zien het liefst dat de
kinderen water of water met limonadesiroop drinken.
Het is mogelijk dat de kinderen van groep 4-8 een eigen
beker op school hebben staan, zodat ze water kunnen
drinken wanneer ze dorst hebben. Bij de kleutergroepen
en groep 3 staan een aantal bekers bij de kraan..
Wij willen g
 een pakjes met drinken op onze school. Ze
bevatten erg veel suiker en andere ongezonde
ingrediënten, waarmee het tegenovergestelde van ons
doel wordt bereikt. Daarnaast is het bewezen dat lege
drinkpakjes heel slecht voor het milieu zijn.
Concreet betekent het ook dat we aan het Nationale
schoolontbijt niet meedoen, aangezien onze kinderen
allemaal echt thuis wel ontbijten en de opvoeding van
wel/geen gezond beleg wij graag bij de ouders zelf
willen neerleggen. Dat geldt ook voor bij de TSO.
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Ten aanzien van snoep en dergelijke zijn onze regels er
nog wel, aangezien we daar tijdens ons onderwijs (te
veel suikers) last van kunnen ondervinden: dus g
 een
snoep! D
 at geldt dus ook voor traktaties: n
 iet te veel en
niet te gek; liever geen chocola, etc.!
Ik wens u/jullie een fijne week.
Met vriendelijke groet,
Marjon Griffioen, d
 irecteur

AGENDA
Ma 5 november 2018
● OR vergadering (8.35-9.30 u)
● Hele-plein-dag (in de kleine pauze)
● Gastles kunstmenu BB-5/6 (morgen)
● Gastles Mediawijsheid in BB-7 (middag)
● Ouderavond ‘Verantwoord online’ (19.30-21.00 u.)
Di 6 november 2018
● Techniekbeurs in Mijdrecht BB-7 & BB-8
● Kleuterbouwgroepen verkeerslessen (middag)
● Gastles Mediawijsheid in BB-8 (middag)
Wo 7 november 2018
● Studiedag team  (alle leerlingen vrij)
Do 8 november 2018
● Gastles Mediawijsheid in BB-5/6 (middag)
Vr 9 november 2018
● Workshop ronde 3.2  (lang)
Ma 12 november 2018
● Hele-plein-dag (in de kleine pauze)
● Leerlingenraad (13.00-14.00 u)
● MR-vergadering (19.30-22.00 u)
Di 13 oktober 2018
● Scholenmarkt Buytewech gr.8-ouders (avond)
Vr 16 november 2018
● Koffie-uurtje (8.35-9.30 u)
5 november 2018

Trefwoord
Thema: verfraaien
Inhoud: O
 ver mooi en lelijk, over mooier maken dan het is, over waardering van uiterlijk en
over genieten van schoonheid.
BIJBELVERHALEN
●
KB & OB 3-4: Naäman wil Elisa bedanken ( 2 Koningen 5, 15-19); Gechazi wil op Naäman lijken ( 2 Koningen 5, 19-27).
●
BB 5-6: Wat moet je ermee? (2 Koningen 5, 19 – 27).
●
BB-7 & BB-8: De Naäman-ziekte (2 Koningen 5, 19-27).

Bezoek aan de Techniek Driedaagse
Op d
 insdagmorgen 6 november brengen B
 B-7 en BB-8 een bezoek aan de Techniek Driedaagse. Hier krijgen de
leerlingen workshops van bedrijven uit de branches bouw, metaal & kunststof, installatietechniek, ICT & nieuwe media,
robotica, automotive & logistiek en agri-techniek. De leerlingen nemen deel aan 2 workshops van een half uur en
mogen daarna nog een half uur vrij rondlopen en individueel meedoen aan een extra workshop. Ze krijgen zij een
breed beeld van techniek. Hun werkstukken mogen de leerlingen meenemen. Neem een tas mee om je werkstukken
in mee te nemen. We adviseren om warme kleding en s tevige schoenen aan te doen die tegen een stootje kunnen.
Vanwege de veiligheid moeten lange haren in een staart en mogen g
 een sjaals gedragen worden.

Koekvormpjes AH
De actie is inmiddels afgelopen maar wij zijn heel blij met al u dubbele koekvormpjes.
Wij kunnen hier woorden mee maken en natuurlijk ook koekjes bakken. Inleveren mag in de
inleverbox in de blauwe vakkenkast of bij de leerkracht. Alvast bedankt !!

Jarigen (deze en volgende week)
Van

te
6 november:
Boaz (KB-B)
5 jaar

7 november:
Simon (OB-3)
6 jaar

7 november:
Meester Mitchell
(BB-7)

8 november:
Aron (KB-A)
6 jaar

8 november:
Mees (KB-B)

5 jaar

Wasouders
Komende periode: Graag de was op d
 onderdagmiddag ophalen in de keuken. Alvast bedankt!
Onderling wisselen kan uiteraard, als de was maar opgehaald wordt.
●
●

8 november: Nadia Lelieveld
15 november: Wilma Offerman

●
●

22 november: Simone v/d Vaart
29 november: Karin Beers
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