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   eerste schooldag, fruit uitdeeldag 

Regel van de maand;    Iedereen komt op tijd op school zoals het hoort, 

      dan wordt niemand onnodig gestoord 

 

Belangrijke data.  

Woensdag 2 oktober  1ste playing gezond dag en opening 

kinderboekenweek 

Dinsdag 8 oktober leerlingvrije dag (alle kinderen zijn vrij) 

21 t/m 25 oktober herfstvakantie 

Maandag 4 november leerlingvrije dag (alle kinderen zijn vrij) 

4 t/m 8 november week van de voortgangsgesprekken (10 minuten) 

 

Vrijdag 1 november de volgende nieuwsbrief verschijnt. 

 

 

  

Start van de dag.  (voor de volledige tekst zie de extra bijlage) 

Om de rust in de groepen bij de start van de dag te vergroten hebben wij met het team besloten om 

het iets anders te gaan doen. Deze aanpak gaat in vanaf as maandag 30 september. 

 

1. Om 8.20 uur gaat de eerste bel. Kinderen en ouders komen de school in 

Alle ouders blijven op de gang en nemen daar afscheid van hun kind. (groep 1 t/m 8) 

Iedere leerkracht staat bij de deur van het lokaal en begroet iedere leerling. 

Kinderen gaan de klas in en beginnen met hun starttaak. 

 

Uiteraard blijft u welkom om eens in de schriften van uw kind te kijken. Dit kan dagelijks 

van 14.30 – 14.45 uur en woensdag 12.30 – 12.45 uur. 

 

2. 8.25 uur de 2de bel gaat. Ouders die nog geen afscheid hebben genomen doen dit nu, ook 

buiten de klas en verlaten de school. Als u nog gezellig met andere ouders na wilt praten is 

dit mogelijk in de teamkamer of buiten. Maar niet in de gangen of voor de lokalen. Dit 

verstoort de start van de lessen doordat kinderen worden afgeleid. 

 

3. 8.30 uur de 3de bel gaat. Alle kinderen zijn in de klas en ouders zijn weg bij de lokalen. De 

buitendeuren gaan dicht. Dit betekent dat kinderen die dan nog niet binnen zijn dus te laat 

zijn. Hiervan wordt notitie gemaakt. 

 

Bij iedere klas ligt een agenda waar u even een korte opmerking voor de leerkracht kunt zetten. 

Bijvoorbeeld: als uw kind door een ander wordt opgehaald, naar de dokter moet etc. 

 

Fit test tijdens gym op 7 oktober 

Beweeg mee, kook lekker en gezond! 
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Wij willen de kinderen dit schooljaar (nog) méér laten bewegen, gezond laten koken, lekker en 

gezond laten eten en een actieve leefstijl ontdekken. Hiervoor willen wij een aantal kinderen 

uitnodigen die dit leuk vinden en het goed kunnen gebruiken.  
 

Om die reden doen de leerlingen van groep 5 t/m 8 op 7 oktober tijdens de gymles mee aan een 

fitheidstest.   

Tijdens deze test kijken we naar het conditiepeil van uw kind, hun motorische ontwikkeling, 

lichaamssamenstelling(wegen) en hun gezondheidsperspectief. Aan de hand van de test zullen wij 

in samenspraak met de gymdocent kinderen uitnodigen die extra beweging goed kunnen gebruiken. 

In oktober krijgen de kinderen die in aanmerking komen voor het programma GO een specifieke 

uitnodiging.  

Meer informatie over het programma Go is te lezen in de extra bijlage. 

 

Gym vanaf 7 oktober 

Omdat de judolessen voor de groepen 3 t/m 7 weer afgelopen zijn veranderen de gymtijden vanaf 7 

oktober. U ziet ze hieronder in het schema. 

Let op: op 30 september zijn het nog de oude tijden. 

Maandag: 

08.30 - 09.15 uur  groep 1/2A tot de herfstvakantie in de grote gymzaal. 

09.15 - 10.00 uur  groep 3 

10.00 - 10.45 uur  groep 4  

10.45 - 11.30 uur  groep 5/6 

12.00 - 13.15 uur  groep 6/7 

13.15 – 14.30 uur groep 8  

 

Donderdag: 

08.30 - 09.10 uur  groep 3 

09.10 - 09.50 uur  groep 4 

09.50 - 10.30 uur  groep 5/6 

11.00 – 11.45 uur  groep 1/2B tot de herfstvakantie in de kleine zaal op school. 

 

Smaak en beweeglessen 

Iedere groep heeft 2 keer in dit schooljaar extra Smaak en Beweeglessen. Deze lessen worden 

gegeven door TIO (talent in opleiding). Ze worden altijd op een woensdag tijdens schooltijd 

gegeven. Hierdoor proberen we kinderen nog meer mee te geven over gezonde voeding en bewegen. 

Daarnaast is het natuurlijk een hele leuke lesactiviteit. De eerste keer is op woensdag 2 oktober 

tijdens de Playing gezond dag. De groepen 1/2A en 1/2B zijn dan aan de beurt. 

 

Buiten speelmateriaal 

De groepen 1 t/m 8 hebben vorige week nieuw( buiten) speelmateriaal van de OR ontvangen. 

Iedere groep heeft zijn eigen bak. Het is erg leuk om te zien dat kinderen nu ook op andere 

manieren spelen. 

 

Luizenzakken 

Inmiddels hangen bij alle groepen de luizenzakken. We hopen dat alle kinderen er zorgvuldig mee 

omgaan. 
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Eu-schoolfruit 
Hoera! Onze school is weer ingeloot voor het gratis groente en fruitprogramma van Eu-schoolfruit. 

Dit betekent dat wij van de week van 12 november tot de week van 15 april weer minstens 3 keer in 

de week gratis groente en fruit geleverd krijgen. 

Zodra alles duidelijk is, krijgt u van ons een berichtje op welke dagen de kinderen wel zelf hun 10-

uurtje mee moeten nemen en op welke dagen wij dat verzorgen. 

We zijn erg blij dat we weer aan dit programma mee mogen doen. 

 

Week van de pauzehap voor groep 5-8 

Voorafgaand aan het programma van Eu-schoolfruit is er nóg een leuk programma waar wij als 

school aan mee mogen doen, namelijk ‘De week van de pauzehap’ 

Dit programma begint op maandag 7 oktober en eindigt op de 11e. 

De week van de pauzehap is een programma waarin we wat extra aandacht besteden aan onze 

gezonde 10-uurtjes. 

Het schema is als volgt: 

-Op maandag nemen de kinderen hun eigen 10-uurtje mee, zoals ze dat gewend zijn 

-Op dinsdag, woensdag en donderdag krijgen de kinderen van school een verantwoord tussendoortje 

-Op vrijdag nemen de kinderen weer zelf hun 10-uurtje mee, maar deze keer mag dat een bijzonder 

stuk fruit of groente zijn, waar we niet zo snel aan denken. (let op, dit is natuurlijk niet verplicht, 

het mag ook het gewone fruit of groente zijn natuurlijk) 

In de bijlage vindt u meer informatie over dit programma. 

We hebben er weer zin in! 

 

Meer informatie kunt u lezen in de extra bijlage. 

 

Ouder cursus Opvoeden & Zo. 

Voor wie? 

Opvoeden & Zo is een cursus voor alle ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd.  Kinderen 

opvoeden is leuk, maar soms ook moeilijk. Iedere ouder heeft wel eens behoefte aan steun of 

advies.  

Wat doe je bijvoorbeeld als je kind niet luistert? Wanneer geef je straf en wanneer niet? En wat 

zijn eigenlijk goede straffen. En hoe kun je ervoor zorgen dat je kind vaker leuk en aardig doet? Is 

het normaal dat ouders de hele dag voor politieagent moeten spelen?  Vragen die elke ouder wel 

eens heeft.  

Meer informatie leest u in de extra bijlage. 
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Beeldhouwen groep 5/6 

 

Deze week heeft groep 5/6 een workshop beeldhouwen gedaan. 

 

 


