Nieuwsbrief november 2016

Juf Tsjitske
Juf Tsjitske gaat ons per 1 december verlaten. Zij heeft met veel plezier de godsdienstlessen bij ons
op school overgenomen van juf Ineke, maar zij verhuist met haar gezin naar Friesland.
Dienstencentrum GVO-HVO is op zoek naar een nieuwe juf voor ons.
Wij wensen juf Tsjitske een mooie tijd in Friesland toe.

Schoolontbijt
U heeft het in een aparte nieuwsbrief al kunnen lezen, op woensdag 9 november mogen de kinderen
zonder ontbijt naar school toekomen. Natuurlijk mogen ze dan ook in pyjama verschijnen!
Geeft u wel warme kleding mee voor als we naar buiten gaan?

Schoolfruit – vanaf woensdag 9 november a.s.
Gedurende het schooljaar 2016-2017 doen we als school weer mee met het EU-Schoolfruit- en
groenteprogramma. 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. De 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 woensdag 9 november 2016. Onze drie vaste groente- en fruitdagen zijn weer: woensdag, donderdag
en vrijdag. Op deze dagen hoeft u dus geen pauzehap mee te geven. Er zijn voor
ouder(s)/verzorger(s) géén kosten verbonden aan deze groente- en fruitverstrekkingen. De gratis
verstrekking loopt tot en met week 15 - vrijdag 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.

Experimenteren met de gekke professoren van Mad Science!
De naschoolse lessen gaan al bijna van start!
De activiteiten vinden plaats in het lokaal van groep 3/4l.
Data van de cursus:
- Donderdag 10-11-2016
- Donderdag 17-11-2016
- Donderdag 24-11-2016
- Donderdag 01-12-2016
Donderdag 08-12-2016
Donderdag 15-12-2016
Tijdstip: 15:30 uur tot 16:30 uur.

Handbal/tjoukbal
Op vrijdag 18 november wordt onder de gymles een introductie gegeven over handbal/tjoukbal.
Kinderen kunnen daarna deelnemen aan naschoolse lessen.
Deze deelname is gratis.
Vr 18 nov. 16

15:30-16:30 uur.

Handbal/tjoukbal

Gymzaal Eck en Wiel

Vr 25 nov. 16

15:30-16:30 uur.

Handbal/tjoukbal

Gymzaal Eck en Wiel

Vr 2 dec. 16

15:30-16:30 uur.

Handbal/tjoukbal

Gymzaal Eck en Wiel

Maandviering
Aanstaande woensdag van 12.00 uur tot 12.30 uur zijn er weer enkele top artiesten te bewonderen
tijdens de maandviering. Komt u ook kijken?

Spaaractie van de Jumbo Maurik
In totaal zijn er 24308 schoolpunten gespaard door de 5 scholen. De Wiekslag heeft de 3e plek
behaald met 4816 punten. Wij zijn hier heel blij mee. Hoeveel geld dit precies waard is, horen we
binnen 2 weken en dan kunnen we waarschijnlijk de muziekinstrumenten aanschaffen.

Jarige jobs en Jetten

11 november
13 november
2 december
4 december
23 december

Aliene
Thijmen
Anniek
Nieck
Lucas

groep 3
groep 5
groep 1
groep 3
groep 1

