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GROEPSACTIVITEITEN 

 
Boekenmarkt 
Vorige week donderdag zijn de kinderen druk bezig geweest met het verkopen en kopen van 
boeken op de boekenmarkt. De boekenmarkt is tevens de start van de Kinderboekenweek 
en heeft dit jaar als thema ‘En toen?’.  
Helaas moest de boekenmarkt dit jaar zonder ouders plaatsvinden. Ondanks dat was het 
voor de kinderen een geslaagde ochtend! 
 
Centraal prentenboek in de groepen 1/2/3 
Volgende week (vanaf maandag 12-10) gaan we weer met het centrale prentenboek starten. 
In de klassen zijn er die week allerlei activiteiten rondom een centraal prentenboek. Vrijdag 
16 oktober krijgen alle kinderen het centrale prentenboek mee naar huis. Voor thuis zit er ook 
nog een activiteitenboek bij. Leuk om dit met uw kind te doen. Het is de bedoeling dat het 
boek dinsdag 27 oktober weer wordt ingeleverd.  
Dit zal tevens de start zijn van de uitleen van de boekenpret boeken.  

Veel speel- en leesplezier!  

 

OUDERS 

 
Corona update 
Naar aanleiding van de oplaaiende Coronabesmettingen en de persconferentie van Mark 
Rutte, zijn we genoodzaakt om weer enkele versoepelingen aan te scherpen. Vanuit 
LiemersNovum heeft u afgelopen week al een informatiebrief ontvangen. Naast de afspraken 
die stichting breed zijn gemaakt, zijn er op schoolniveau eveneens een aantal maatregelen 
aangescherpt. 
 
Bij het plannen van een oudergesprek wordt eerst de overweging gemaakt of het 
noodzakelijk is om elkaar fysiek te ontmoeten of, dat het gesprek online kan plaatsvinden. 
Mocht een fysiek gesprek noodzakelijk worden geacht, dan vindt er vooraf eerst een triage 
plaats.  
 
Daarnaast willen we nogmaals vragen om attent te blijven op de 1,5 meter afstand, zowel 
tussen de leerkracht als tussen ouders onderling op het plein. 
 
Blijf vooral gezond! Samen moeten we er het beste van proberen te maken. 
 
Europees schoolfruit 
Van 11 november tot en met 16 april mogen wij weer meedoen aan het 
EU-Schoolfruitprogramma. De kern van het EU-Schoolfruit- en 
groenteprogramma is het gezamenlijk eten van groenten en fruit in de 
klas. De kinderen krijgen op onze GRUIT-dagen (woensdag, donderdag 
en vrijdag) gedurende twintig weken een portie groente of fruit uitgereikt 
tijdens het 10-uurtje om in de klas op te eten.  
 



Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten groenten en fruit te 
eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook leuk! 
Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is een initiatief van de Europese Unie, het 
Ministerie van Economische Zaken, de 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 school en ouder(s)/verzorger(s) géén kosten verbonden aan het 
programma. U kunt hierover meer lezen op de website www.euschoolfruit.nl. Op naar een 
lekker en gezond schooljaar! 
Dit schoolfruit is extra, u kunt zelf inschatten of uw zoon/dochter nog extra fruit/groente 
meeneemt van thuis. 
 
Inloopspreekuur jeugdverpleegkundige 
Op donderdag 29 oktober is er vanaf 8.30 uur een inloopspreekuur van de 

jeugdverpleegkundige bij ons op school. Als u vragen heeft over bijvoorbeeld, gezondheid, 

opvoeding, ontwikkeling, pesten, faalangst, mentale veerkracht, overgewicht, voeding, 

zindelijkheid of vaccineren mag u zonder afspraak op het spreekuur komen.  

Herhaling: TSO medewerkers gezocht 
Al jaren maken wij gebruik van de diensten van de dames van de tussenschoolse opvang 
(TSO). Hiervoor zijn wij Brigitte, Natasja en Bridget erg dankbaar. Helaas lukt het niet meer 
met hun hulp alle dagen bezet te krijgen. Wij zijn op zoek naar ouders (of andere 
belangstellenden) die het TSO-team willen versterken.  
Het is voornamelijk de taak om, samen met de leerkrachten, tijdens het buiten spelen van 
12.00 – 13.00 uur toezicht te houden op het plein. Daarbij wordt er ook verwacht dat er 
geholpen wordt met het opruimen van de spelmaterialen. Voor deze taak wordt per keer een 
vastgestelde vrijwilligersvergoeding betaald.  
 
Heeft u interesse of vragen?  
Dan kunt u zich aanmelden of informatie inwinnen bij Jordy Coobs of Maarten Buiting. 
 
Aanwezigheid Maarten 

Week 42 Ochtend Middag 

Maandag (12-10) Expeditie 

Dinsdag (13-10) Expeditie 

Woensdag (14-10) Studiedag 

Donderdag (15-10)  

Vrijdag (16-10)  

 
Bijlagen: 

- Jeugdpronkzitting de 11jes 
 

AGENDA 

 
Wo 14-10 Studiedag, alle kinderen vrij 
Vrij  16-10  Tot 12.00 uur naar school, start herfstvakantie 
Ma 
Vr 

19-10 t/m vrij 23-10 
29-10                              

Herfstvakantie 
Inloopspreekuur jeugdverpleegkundige 8.30-9.30 uur 

Ma  16-11 t/m vrij 27-11 Voorlopig adviesgesprekken groep 8 en 
facultatieve ontwikkelgesprekken 

Di 24-11 Studiedag, alle kinderen vrij 
Vrij 04-12 Sinterklaas 
Do 17-12 Kerst op school 
Vrij  18-12 Tot 12.00 uur naar school, start Kerstvakantie 
Ma 21-12 t/m vrij 01-01 Kerstvakantie 

 
Namens het team, Namens de MR, Namens de OV, 
Maarten Buiting 
Jordy Coobs 
Ingrid van der Elsen 
 
 

Bob Jansen Maike Hieltjes  

http://www.euschoolfruit.nl/


 

Bijlage 1: Jeugdpronkzitting de 11jes  

 

 


