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GROEPSACTIVITEITEN 

 
Persoonlijke leerdoelen 
De komende twee weken staat het leerdoel ’Moraliteit’ centraal. Hier zou u thuis 
ook aandacht aan kunnen besteden. 
Hierbij denken wij aan: 

- de juiste beslissingen proberen te nemen 

- gepast gedrag laten zien, afhankelijk van de situatie  
- nadenken over je eigen gedrag en weten wat de consequenties van je 

gedrag kunnen zijn 
- de waarheid vertellen 
- reflecteren op de keuzes die je maakt 

 

Schrijversbezoek Kinderboekenweek groepen 6/7 
Vandaag 7 oktober en morgen 8 oktober mogen de groepen 6/7 i.v.m. de Kinderboekenweek 

naar de bibliotheek voor het schrijversbezoek. Daar krijgen de kinderen een gastles van 

auteur Gerard van Gemert of van Bouwine Bergsma. Zoals altijd gaan we op de fiets naar de 

bieb.   

Boekenmarkt 

Afgelopen woensdag is de Kinderboekenweek traditiegetrouw geopend met een 

boekenmarkt. De kinderen hebben leuke boeken van elkaar kunnen kopen om de komende 

tijd weer lekker in te lezen. Daarnaast hebben alle klassen een voorleesboek cadeau 

gekregen voor in de klas. Veel leesplezier allemaal! 

 

OUDERS 

 
Europees schoolfruit 
Van 15 november tot en met 22 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. 
 
Hoofdluis controle 
Normaliter bent u van ons gewend dat er drie keer per jaar een hoofdluiscontrole plaatsvindt. 
Wij zijn hier vanwege het Coronavirus nog terughoudend in, daarom wordt deze controle nog 
niet op school gedaan. We willen u vragen om thuis uw zoon(s)/dochter(s) regelmatig te 
controleren. 
Wilt u bij de groepsleerkracht aangeven wanneer u hoofdluis heeft geconstateerd? 
 
Verkeerssituatie  
Als school, maar ook vanuit de ouders uit de wijk, willen we de verkeersveiligheid graag 
weer een keer onder uw aandacht brengen. We willen u graag bewust maken van de 
volgende items: 

- Wilt u bij het naderen van de school uw snelheid matigen en letten op overstekende 
kinderen en ouders? 

- Wilt u zoveel mogelijk gebruik maken van de parkeervakken op de parkeerplaatsen? 
- Wilt u, nadat u uw kind/kinderen heeft afgezet bij school, opletten bij het wegrijden op 

naderende kinderen op de fiets? 
 
Daarnaast krijgen wij regelmatig de vraag of wij wat kunnen doen aan de verkeerssituatie 
rondom de school. Onze zorgen over de verkeersveiligheid en over de wegen rondom de 
school zijn meerdere malen gedeeld met de gemeente. Echter wordt de situatie (nog) niet als 
‘gevaarlijk’ ingeschat om veranderingen door te voeren. Wij zullen dit blijven terugkoppelen 
naar de gemeente.  
 
Hopelijk kunnen we samen de verkeersveiligheid rondom de school zo veilig mogelijk maken!  
Bedankt voor uw medewerking. 
 
Schoolplein 
Aankomende herfstvakantie zal er een start  worden gemaakt met de realisatie van het 
nieuwe schoolplein. Helaas kan niet alles in één keer worden gerealiseerd  i.v.m. de levertijd 
van bepaalde producten. De overige werkzaamheden zullen in de kerstvakantie worden 
afgemaakt.  
 
Weekbeurt 
Wij vinden het op school belangrijk dat de kinderen leren dat de klassen netjes moeten 
worden achtergelaten. Deze verantwoordelijkheid ligt niet alleen bij de 
leerkrachten/schoonmaaksters, maar ook bij de kinderen. 
Daarom zijn elke week 4 kinderen aan de beurt om na schooltijd te helpen de klas op te 
ruimen. Dit duurt maximaal 10 minuten. 
  
Aanwezigheid Maarten 

Week 41 Ochtend Middag 

Maandag (11-10)  

Dinsdag (12-10)  

Woensdag (13-10) Expeditie 

Donderdag (14-10)  

Vrijdag (15-10)  Expeditie 

 
  

Week 42 Ochtend Middag 

Maandag (18-10) Expeditie 

Dinsdag (19-10)  

Woensdag (20-10)  Expeditie 

Donderdag (21-10) Expeditie  

Vrijdag (22-10)  

http://www.euschoolfruit.nl/


 

AGENDA 

 
Di  21-09 t/m vrij 15-10 Startgesprekken 
Vrij  22-10  Tot 12.00 uur naar school, start herfstvakantie 
Ma 25-10 t/m vrij 29-10 Herfstvakantie 
Ma  22-11 t/m vrij 03-12 Voorlopig adviesgesprekken groep 8 en 

facultatieve ontwikkelgesprekken 
Di 23-11 Studiedag 
Vrij 03-12 Sinterklaas 
Do 23-12 Kerst op school 
Vrij 24-12 Tot 12.00 uur naar school, start kerstvakantie 
Ma 27-12 t/m vrij 07-01 Kerstvakantie 

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

Marieke Tiemessen Maike Hieltjes  

 


