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Nieuwsbrief         29 september 2022 
2022-2023/05 
 
Beste ouders, 
 
Ik zend je liefs en bloemen 
Warme knuffels en een lach 
Ik wens je kracht en hoop 
En moed voor elke nieuwe dag 
 
 
Inhoud:  -      Op tijd aanwezig 

- Fruit schoonmaken  
- Gezonde school 
- Kinderboekenweek 

 
 
Op tijd aanwezig 
De deuren gaan om 8.15 uur open. De lessen beginnen om 8.30 uur. De voordeur gaat dicht. 
Wilt u uw kind op tijd brengen of op tijd laten vertrekken? Helpt u mee? 
 
De ouders van de peuters mogen mee naar binnen en zijn ook welkom om even mee te spelen in het 
lokaal. We vragen u om 8.30 uur weer te vertrekken, zodat de kinderen weer alle tijd van de medewerkers 
kunnen krijgen. Wanneer u pas om 8.30 uur aankomt, kunt u niet meer het lokaal in. 
 
Fruit schoonmaken 
We krijgen een aantal maanden fruit aangeboden voor de kinderen van de groepen 1 t/m 8. 
Volgende week krijgen de kinderen op woensdag een stuk meloen , op donderdag waspeen en op 
vrijdag een appel. 
 
We zijn heel blij dat we om de week hulp krijgen van een oma, zij komt ons om de week helpen met  
het schoonmaken van het fruit. We zijn op zoek naar iemand die ons de andere weken kan helpen, 
het liefst op een woensdag en anders op een donderdag. Graag melden bij Hanneke. 
 
Gezonde school 

• Op woensdag, donderdag en vrijdag zijn de fruit/groente dagen. 

• We stimuleren het drinken van water. De peuters en de kleuters drinken alleen water, dit willen we 
ook graag in de andere groepen doorzetten, pakjes limonade/sap bevatten immers veel suiker. 

• Probeert u ook rekening te houden bij het trakteren als uw kind jarig is? Er zijn hele lekkere 
gezonde traktaties te verzinnen. We waarderen kleine traktaties. 

 



 

Kinderboekenweek 
Woensdag 5 oktober begint de Kinderboekenweek. 
Het thema dit jaar is: “Gi-ga-Groen”. 
Woensdagochtend openen we de Kinderboekenweek op het plein om 8.25 uur (de deur gaat dus iets later 
open). Dit doen we met alle juffen en natuurlijk alle kinderen. 
We zingen het lied van Kinderen voor kinderen en doen het dansje wat erbij hoort. 
Als u het leuk vindt mag u blijven kijken, maar dan wel graag buiten het hek op de stoep, zodat de kinderen 
de ruimte hebben om het dansje te laten zien. 
In deze weken doen we allerlei activiteiten, die met boeken, lezen en voorlezen te maken hebben. 
Wij sluiten op vrijdag 21 oktober de Kinderboekenweek af met de Meester- en juffendag. 
 
Volgende nieuwsbrief: 13 oktober 2022 
 
Agenda 
 

Ma 3 oktober Ouderraad vergadering 

Di 4 oktober Kaboutersport peuters en kleuters 

Wo 5 oktober Start Kinderboekenweek 

Di 11 oktober Bezoek Theater gr 4 t/m 8 

Vr 21 oktober Meester en juffendag, afsluiting kinderboekenweek 

Ma 24 oktober t/m vr 28 oktober Herfstvakantie, alle kinderen zijn vrij 

 


