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Beste ouders/verzorgers, 

Een goede start na de vakantie was het niet….de verwarming die niet warm werd. Maar na 2 dagen 

lukte het uiteindelijk toch om de school weer op te warmen. Mooie verhalen van de herfstvakantie 

kwamen langs en we hebben deze week het praktijklokaal in gebruik genomen. En daar hoort ook 

een klein feestje bij met kleine cupcakes. Leuk om te zien dat de leerlingen vol enthousiasme 

begonnen zijn met een bobsleebaan bouwen, tosti’s maken en grote bellen blazen!   

 

Studiedagen 

In overleg met de MR zijn wij tot de conclusie gekomen dat er teveel lesweken van 4 dagen zijn 
ingepland. Volgens de regelgeving mag een school 7 weken van 4 lesdagen inplannen naast de weken 
die door bijvoorbeeld feestdagen al 4 dagen bevatten.  
Wij hebben nu een nieuwe planning gemaakt die kloppend is. 
 
Vrijdag 21 december (tot 12.00 naar school) 
Donderdag 31 januari (halve dag school! studiemiddag voor de leerkrachten) 
Donderdag 21 maart (studiedag) 
Maandag 6 mei (geen studiedag, lesdag voor de leerlingen!) 
Dinsdag 11 juni (studiedag) 
 
 
 
Agenda 

7 november Nationaal schoolontbijt 

5 december Sinterklaas 

11 december 1e advent 

13 december 2e advent 

18 december 3e advent 

20 december  4e advent en Kerstviering 

21 december Leerlingen middag vrij, start kerstvakantie 

 

 

 

 

 



Nationaal Schoolontbijt 

 

Onze school doet mee aan het Nationaal Schoolontbijt. U kunt uw zoon of 

dochter woensdag 7 november voor één keer zonder ontbijt naar school sturen.  

In de ontbijtweek schuift de hele school namelijk aan tafel voor een gezond 

ontbijt en voor een leuke les over de beste start van de dag. Zo leert uw kind op 

een feestelijke manier hoe belangrijk elke dag ontbijten is en wat je ’s ochtends 

het beste kunt eten. De rest van het jaar ontbijten ze natuurlijk thuis. Helpt u 

mee om dat zo gezond mogelijk te maken?   

Wilt u uw zoon/dochter die dag een bord, beker en bestek meegeven? 

 

 

 

 

Schoolfruit 

 

Van 13 november t/m 20 april krijgen uw kinderen op school gratis 

drie stuks groente en fruit per week. De school doet namelijk mee 

aan EU-Schoolfruit! Ook zijn er lessen over fruit, groente en gezonde 

voeding.  

Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende 

soorten fruit en groente te eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook 

leuk!  

Wilt u elke week weten welke stuks fruit of groente uw kinderen 

ontvangen? Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief voor ouders via        

www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief  

Het EU-Schoolfruitprogramma is een goede start om de aanbevolen hoeveelheid groente en fruit per 

dag te halen.  

Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is een initiatief van de Europese Unie, het Ministerie van 

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het Steunpunt 

Smaaklessen & EU-Schoolfruit. Het programma wordt ondersteund door het Voedingscentrum. 

De groente- en fruitverstrekkingen worden gefinancierd door de Europese Unie. Er zijn voor de 

school en de ouders géén kosten verbonden aan het programma. U kunt hierover meer lezen op 

www.euschoolfruit.nl 

Op naar een lekker en gezond schooljaar! 

 

 

http://www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief
http://www.euschoolfruit.nl/


Opening praktijklokaal 

                       

En hier de foto’s van de feestelijke opening. Omdat het buiten regende werd het een feestje binnen. 
Meester André en Juf Ilenny vertelden over het programma voor de komende weken. Alle leerlingen 
kregen een kleurplaat mee. Tot dinsdag kan de kleurplaat worden ingeleverd! Woensdag maakt de 
jury bekend wie de mooiste kleurplaat heeft gemaakt!  

 
 
 

         

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


