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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SCHOOLFRUIT
Wij hebben onze school opgegeven voor een gesubsidieerd project: EU-schoolfruit. In het kader
daarvan wordt er vanaf deze week voor alle kinderen van onze school drie stuks fruit per week
geleverd. Deze wekelijkse leveringen lopen door tot half april 2018. Op drie dagen is er dus vanuit
school voor ieder kind fruit beschikbaar. Omdat dit project nieuw voor ons is, kijken we de eerste
twee weken even aan hoe het allemaal in zijn werk gaat. Als daar meer duidelijkheid over is, zullen
wij u daarover berichten, zodat u wellicht op bepaalde dagen in de week geen fruit hoeft mee te
geven. Voorlopig zullen de kinderen dus af en toe extra fruit aangeboden krijgen (hetzij tijdens het
“tien-uurtje”, hetzij tijdens de overblijf.
KLUSAVOND
Aanstaande woensdag staat de tweede klusavond van dit schooljaar gepland. Om 19.00 uur wordt er
gestart met allerhande werkzaamheden. We hopen dat er die avond een grote opkomst is, want er is
veel te doen!
DENKGEWOONTEN
Zet uw kind door als het ergens tegenaan loopt? Is uw kind gemotiveerd op school? Kan uw kind
goed luisteren naar een ander? Werkt of leest uw kind nauwkeurig? Wellicht niet allemaal. We
willen de kinderen allemaal zaken meegeven die belangrijk zijn voor hun toekomst. Maar hoe
kunnen we onze kinderen leren denken?
Dit schooljaar starten wij schoolbreed met het aanbieden van de ‘denkgewoonten’. Denkgewoonten
leiden tot intelligenter gedrag en een groter probleemoplossend vermogen. Meer over de
denkgewoonten kunt u lezen in de aparte ouderbrief, die tegelijk met deze nieuwsbrief is verzonden.
NIEUWS VANUIT DE KINDERRAAD
Van David van der Linde (groep 8)
Op school hebben we afgesproken dat we een kind uit Afrika en een kind uit Moldavië helpen om
naar school te gaan. Daarom hebben we een potje in de klas om geld in te doen. Alleen dat gebeurt
niet echt, de meeste ouders vergeten het of weten helemaal niet dat er een potje of spaarvarken is.
Dus heeft de kinderraad iets bedacht. We hebben een regel bedacht dat iedereen aan het begin van
de maand twintig cent in het potje moet doen. Zo kunnen de kinderen, die we helpen, naar school
gaan en kunnen ze een potlood, een gum, schriften en boeken krijgen. Want als iedereen iedere
maand 20 cent in het potje doet, dan kunnen we ze wel € 80,00 per maand geven.
Alvast bedankt, namens de kinderraad.
MAANDKALENDER
November:
Dinsdag 14: Politieproject van groep 8
Dinsdag 14: Kledinginzameling (rond 9.00 uur worden de ingeleverde zakken opgehaald)
Dinsdag 14: Ouderavond voor alle ouders van groep 8
Woensdag 15: Klusavond (aanvang 19.00 uur)
Woensdag 29: Deze dag is er gewoon school, de studiedag is verplaatst naar wo. 6 december

