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Vraag en antwoord m.b.t. het schoolfruit
Op welke dagen krijgen de kinderen op school een stuk fruit en/of groente?
De kinderen krijgen per week 3x een stuk groente of fruit. Afgelopen dinsdag hebben we de eerste levering
ontvangen met daarin een appel, peer en winterpeen. Omdat het aanbod fruit en groente per week kan
verschillen is het erg lastig om vooraf aan te geven op welke dag we het fruit/groente aanbieden aan de
kinderen. Leerkrachten kiezen zelf op welke dag en op welk tijdstip zij het fruit aanbieden.
Moet ik mijn kind nog een tussendoortje meegeven voor tijdens de kleine pauze?
Wij zien het fruit als iets extra’s. Leerkrachten kiezen zelf op welk tijdstip zij het fruit aanbieden. Geef dus
gewoon op alle dagen nog wel een tussendoortje mee voor de kleine pauze.
Is het schoolfruiten verplicht?
Nee, het schoolfruit is niet verplicht. We bieden het wel aan alle kinderen aan en zullen kinderen stimuleren om
het in ieder geval te proeven.

Extra kledinginzameling: 25 november 2016
Wat mag er WEL in de zakken:
Schone kleding, schoenen (per paar aan elkaar geknoopt), lakens, dekens,
gordijnen, handdoeken, knuffelbeesten, handtassen en riemen.
Wat mag er NIET in de zakken:
Vieze, natte, gescheurde of beschadigde kleding. Enkele schoenen, afgeknipt
materiaal, lappen, matten, tapijten, kussens, dekbedden, snuisterijen,
bedrijfskleding, speelgoed en matrassen.
Zakken AUB dichtgeknoopt inleveren. U kunt de zakken vanaf maandag 21
november achterlaten bij de hoofdingang van de school.

Rapportgesprekken groepen 3-8

Op maandag 21 november en dinsdag 22 november vinden de
rapportgesprekken voor de groepen 3 t/m 8 plaats. Bijna alle ouders hebben ondertussen al een gesprek
ingepland. Nog niet gedaan? Kijk dan snel op Mijnschoolinfo.

Rapportmappen
Volgende week vrijdag krijgen de kinderen van groep 3 t/m 8 hun rapport mee naar huis. Vergeet u niet de
rapportmap alvast mee naar school te geven?

Gegevens Mijnschoolinfo

Zo nu en dan merken wij dat niet alle gegevens van de leerlingen in Mijnschoolinfo up to date zijn. Als er een
ongelukje is gebeurd of iemand is ziek, zoeken we in Mijnschoolinfo naar een noodnummer. Het zou erg prettig
zijn als er bij iedere leerling minimaal 2 telefoonnummers vermeld staan. Wilt u zou vriendelijk zijn om de
gegevens van uw kind te controleren en zo nodig aan te vullen?

Sinterklaasviering (herhaling)

Op 5 december vieren wij met de hele school het altijd gezellige Sinterklaasfeest. Omdat veel kinderen deze dag
waarschijnlijk laat naar bed zullen gaan, begint de school op 6 december pas om 09.30 uur. De kinderen kunnen
dus een uurtje langer uitslapen.

Kerstviering (herhaling)

In tegenstelling tot wat er op de jaarkalender staat, vieren wij dit jaar het kerstdiner niet op donderdag 22
december, maar op WOENSDAG 21 DECEMBER.

Nummer 10, 11 november 2016

Jarigen
Deze kinderen zijn de komende tijd jarig. Allemaal van harte gefeliciteerd!
14 november
2016 1/2R Wiep
16 november
2016 1/2B Jinte
18 november
2016 3
Tristan
18 november
2016 7
Figo

Agenda
21 en 22 november
5 december
6 december
21 december
22 december t/m 8 januari
23 december

Gezocht

Bijlage

Rapportgesprekken groepen 3-8
Sinterklaasfeest
School start uurtje later……..
Kerstviering
Start Kerstvakantie vanaf 12.00 uur
Studiedag (alle kinderen vrij)

