NIEUWSBRIEF 3 ‘17/’18

Belangrijke data:
Maandag 27 november
Dinsdag 28 november
Donderdag 30 november
Maandag 4 december
Dinsdag 5 december
Maandag 18 december
Dinsdag 19 december
Donderdag 21 december
Vrijdag 22 december

22-11-2017

- 10-minuten gesprekken
- 10-minuten gesprekken
- groep 3 t/m 8 rapport mee naar huis
- groep 3 en 4 ’s middags zwemmen in De Dolfijn
- Sintviering op school. Groep 1 t/m 4 ’s middags
vrij van school
- Werkmiddag onderbouw, groep 1 t/m 4
’s middags vrij van school
- alle leerlingen ’s middags kerstbakjes maken
- 18.00 uur tot 19.00 uur kerstdiner op school
- 12.00 uur begin van de kerstvakantie, alle
leerlingen vrij van school

Schoolfruit.
De komende 20 weken krijgen de kinderen fruit van school op de woensdag, donderdag en vrijdag.
Waarschijnlijk weten de kinderen van te voren om wat voor fruit het zal gaan. We gaan uit van een lekkere
gezonde pauze hap. Nog even ter herinnering: met uitzondering van de maandag, wordt er alle dagen alleen
fruit gegeten in de pauze.

We zijn gezond bezig op school!
De kinderen van groep 3, 4 en 5 hebben smaaklessen gekregen. 'Smaaklessen' is een
lesprogramma over voeding en smaak. De kinderen mochten verschillende smaken proeven
zoals: zoet, zuur, zout en bitter. Ze hebben geleerd dat je niet alleen smaken proeft met je
mond, maar dat je ook je ogen, neus, oren en handen gebruikt bij het 'proeven' van eten.
Ook weten ze dat je sommige smaken soms wat vaker moet proberen om te kunnen
bepalen of je het wel of niet lekker vindt.
We hebben een leskist gekregen met materialen die we kunnen gebruiken wanneer
we zelf lessen geven die betrekking hebben op gezonde voeding. Op www.smaaklessen.nl
is -ook voor ouders- meer informatie te vinden.
Nationaal schoolontbijt
Op woensdag 8 november hebben alle groepen een gezonde start van de schooldag gemaakt met het nationale
schoolontbijt. Het is toch wel heel gezellig om samen te genieten van een lekker en gezond ontbijt!

