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Nieuwsbrief
Belangrijke data…
01/11
06/11
07/11
07/11
09/11
13/11
14/11
17/11
17/11
20/11
24/11
27/11
29/11
28/11

30/11

kijkochtend
start 3a + 3b
Schooldiëtiste aanwezig
Start Europees Schoolfruit Programma
Nationaal Schoolontbijt
ouderbijeenkomst over logopedie
o.l.v. onze logopediste Jodie
roostervrije dag. Alle kinderen VRIJ
kijkochtend
Sinterklaas wederom in Nederland
koffieochtend identiteit o.l.v Bas
Dumoulin (vervolg op 26 oktober jl.)
groep 7 op bezoek bij Mandir
(gebedshuis Hindoeïsme)
voortgangsgesprekken
voortgangsgesprekken
spelochtend voor/met ouders in onze
spelotheek komt te vervallen. Deze
ochtend volgt later in het jaar.
Schoolbezoek Charlotte Dematons

Twee groepen 3…
Op maandag 6 november starten we met
twee groepen 3. Een grote groep met 30
leerlingen wordt gesplitst in twee groepen van
15.
Aangezien er een groot lerarentekort is, was
het moeizaam om een geschikte kandidaat te
vinden. Leerkrachten zijn momenteel schaars
en goede leerkrachten al helemaal. Gelukkig
hebben we een geschikte collega gevonden,
haar naam is Eline Vinken.

november 2017

Juf Eline zal fulltime de lessen in 3a gaan
verzorgen.
Juf Sabine en juf Francisca zijn
verantwoordelijk voor groep 3b.
Een nieuwe impuls voor ‘Wij GRUITEN’…
GRoenten en frUIT (kort gezegd: GRUIT) zijn
als tussendoortje erg lekker en natuurlijk ook
erg gezond. Al jaren stimuleren wij onze
kinderen om (in ieder geval op woensdag en
vrijdag) ‘gruit’ mee te nemen als
tussendoortje voor de kleine pauze.
Als uw kind thuis ontbijt, is een stuk fruit als
tussendoortje – en wat water om te drinken –
écht voldoende voor uw kind.
Met dank aan een subsidie vanuit het
‘Europees Schoolfruit Programma’ krijgen wij
vanaf maandag 13 november 20 weken lang, 3
dagen per week (woensdag, donderdag en
vrijdag) in de kleine pauze (helemaal gratis!)
fruit / groente als tussendoortje.
De bedoeling van dit programma is dat
kinderen (en de juffen en meesters) thuis
ontbijten en dagelijks groente en fruit gaan
eten. Groente en fruit zijn namelijk niet alleen
heel lekker; ze zijn ook heel belangrijk om je
fit te (blijven) voelen!
Kinderen die ontbijten, 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, leren
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makkelijker en hebben minder kans op
ernstige ziekten.
Op woensdag, donderdag en vrijdag hoeven
kinderen voor de kleine pauze géén
tussendoortje mee te nemen; er is op school
voldoende gruit voor iedereen.
We willen ouders vragen om op maandag en
dinsdag zélf voor een stuk groente of fruit te
zorgen.
Voortgangsgesprekken…
In onze jaarkalender staat dat de
voortgangsgesprekken alleen op maandag 27
november worden gevoerd. Hier komt
woensdag 29 november bij. De formulieren
om uw voorkeur door te geven volgen in de
loop van deze maand.
Klokkijken…
In veel groepen wordt momenteel klokkijken
aangeboden tijdens de rekenles.
Kinderen leren analoog en digitaal klokkijken.
Vraagt u eens aan uw kind wat hij/zij aan het
leren is over ’t klokkijken. Thuis kan en mag er
natuurlijk ook over geleerd worden.

-

Ontbijten helpt je bij een gezond
gewicht
Ontbijten is lekker en gezellig!

Alle groepen (ook groep 0!) doen mee. We
starten om 8.45 uur met een heerlijk ontbijtje!
U kunt uw kind deze dag dus (voor één keer)
zonder ontbijt naar school sturen.
De bedoeling is dat ieder kind zelf een bord,
beker en bestek mee neemt. Denkt u eraan
om dit mee te geven?

Koffieochtend Pubergedrag…
Naar aanleiding van een bezoek in de maassilo
met een aantal ouders op 4 oktober jl. hebben
we vrijdag 24 november een koffieochtend
met Janny van Heerbeek. Zij werkt bij Triple P
(Positief Pedagogische Programma) als
deskundig op gebied van pubers. Ze is deze
ochtend aanwezig van 8.45 uur tot 11.00 uur.
Het gaat bij Triple P om bewustwording en om
het bieden van handvatten om doelen te
bereiken.
Facebook…
Volgt u ons al op Facebook?

Schoolontbijt…
Donderdag 9 november doen we, net als
eerdere jaren, mee aan het Nationaal
Schoolontbijt.
Want een goed ontbijt is de beste start van de
dag. Waarom?
Daar zijn vijf eenvoudige vuistregels voor:
- Ontbijten geeft je energie en houdt je
scherp
- Ontbijten levert belangrijke
voedingsstoffen
- Ontbijten zorgt voor een goede
stoelgang

Dé manier om op de hoogte te blijven van
activiteiten van de Oscar Romeroschool!
www.facebook.com/OscarRomeroschool
Word ook lid!!!
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