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Jumbo Spaaractie

Kerstmarkt

De laatste weken van het 2017 is er flink
gespaard met de schoolspaaractie van de Jumbo.
We hebben maar liefst € 427,25 opgehaald.
Net als de vorige keer zal ook nu de leerlingenraad uitzoeken wat voor spelmaterialen we
hiervoor zullen aanschaffen. Jesse ging met juf
Marloes de cheque in ontvangst nemen. Iedereen bedankt voor het meesparen.

Met de gehouden kerstmarkt op onze school hebben we € 700,00 opgehaald. Deze opbrengst gaan
we besteden in de klassen van onze school.

Water drinken
Heb jij je wel eens afgevraagd hoeveel suiker er in
de pakjes drinken zit die je je kind mee naar school
geeft? Het zou zomaar meer kunnen zijn dan je
denkt!
Uit onderzoek is gebleken dat basisschoolleerlingen
per dag meer gezoete dranken drinken dan water.
Jongeren tussen de tien en twaalf jaar drinken gemiddeld drie glazen frisdrank en twee glazen vruchtensap per dag. Dit komt neer op 25 suikerklontjes!
Hier moet verandering in komen vindt de GGD. Via
het Jump-in programma willen zij basisschoolleerlingen stimuleren voldoende te bewegen en gezond
te eten. Hiermee wordt overgewicht op lange termijn voorkomen. Onderdeel van het programma is
het bewust maken van kinderen en ouders van de
hoeveelheid suiker die in veel drankjes zit. Onder
andere door het Drankenposter 'hoeveel suiker zit
erin?' (zie bijlage).

Oudertevredenheidspeiling
Zoals elk jaar, willen we ook dit jaar weer graag
van u weten hoe tevreden u bent over onze
school. In de derde week van januari ontvangt
u een mail van ons, met daarin een link naar
een vragenlijst. Het invullen van de vragenlijst
gebeurt volledig anoniem. Uw mening is voor
ons belangrijk. We zouden het dan ook fijn
vinden wanneer u even de tijd neemt deze
vragenlijst te beantwoorden. Uw antwoorden
geven ons de mogelijkheid waar nodig zaken
aan te passen, of verder te ontwikkelen. Uiteraard koppelen we de resultaten van deze vragenlijst ook aan u terug.

Nationale voorleesdagen 2018
Op woensdag 24 januari starten De Nationale Voorleesdagen 2018 met Het Nationaal Voorleesontbijt
voor groep 1-2 en 3-4. Het is de bedoeling dat de
kinderen die dag zelf hun eigen ontbijt mee naar
school nemen. Wilt u uw kind voor deze dag een
broodtrommeltje met brood en een beker met drinken meegeven?

De leerkracht leest tijdens dit ontbijt gezellig aan de
kinderen voor. Bovendien wordt er deze week op verschillende manieren aandacht besteed aan voorlezen.

Carnaval 2018
Dit schooljaar wordt het carnavalsfeest op vrijdag 9
februari gevierd met verschillende scholen uit Loon op
Zand door carnavalsstichting SOT. Het thema is het
Kaatsheuvels thema “Heddem deur?”
Vanaf 8.30 uur worden alle kinderen in hun carnavalsoutfit in het opstelvak (zie plattegrond in bijlage) tegenover de benzinepomp Ekelschot verwacht. Binnen de
lijnen op de plattegrond kan niet geparkeerd worden.
Daar worden de kinderen opgevangen door de leerkracht. Eventuele versierde karren kunnen vooraf in
het betreffende startvak op het Anton Pieckplein worden geparkeerd vanaf 8.00 uur.
Vervolgens lopen we gezamenlijk o.l.v. verkeersregelaars met de hele school naar het Anton Pieckplein. Om
9.00 uur start bij Het Klavier de optocht van verschillende basisscholen. De kinderen van de Raad van elf
zullen op een treintje worden vervoerd tijdens de optocht. Ouders van kinderen in de Raad van elf worden
hiervan op de hoogte gesteld.

De kinderen lopen tijdens de optocht de volgende route: Gasthuisstraat, Julianastraat, Monseigneur Völkerstraat, Hoofdstraat en de Peperstraat. Ouders, opa’s/oma’s, broertjes en zusjes etc. mogen meelopen met de optocht. De kinderen blijven bij hun eigen groep en juf lopen.
Aan het einde van de optocht worden de eventuele
karren geparkeerd en krijgen de kinderen een lekkere
versnapering en prijs. Gezien de grote hoeveelheid
kinderen die in de optocht mee zullen lopen, is ervoor
gekozen dit jaar geen indeling te maken in loopgroepjes, individueel of karren voor de prijsuitreiking. Vanzelfsprekend mogen kinderen wel nog steeds
in loopgroepen, individueel of met kar deelnemen aan
de optocht. Groepen kunnen alleen gevormd worden
binnen de eigen combinatiegroep.
Na de optocht gaan de kinderen uit groep 1/2 hossen
in de tent op het Anton Pieckplein, kinderen uit groep 3
t/m 8 gaan hossen in Het Klavier en Bij Anton.

In verband met de veiligheid mogen ouders hierbij niet aanwezig zijn. Café du Nord opent de deuren voor de ouders,
die willen wachten om daar een eigen consumptie te nuttigen.
Iets voor 11.30 uur lopen alle kinderen met de leerkracht
naar de opstelplaats en kunnen daar vanaf 11.30 uur opgehaald worden door de ouder(s). Wilt u uw zoon of dochter
dan even persoonlijk afmelden bij de leerkracht? Daarna
kunt u gaan genieten van de voorjaarsvakantie!
Nog een aantal belangrijke mededelingen:
- Indien uw kind gebruik maakt van VSO of BSO, dient
u zelf rekening te houden met het eventuele vervoer naar
het opstelvak of terug naar school.
- Het is de bedoeling dat ouders of kinderen de karren zelf
trekken, zodat de leerkrachten de kinderen in de gaten kunnen houden. De kinderen blijven bij hun eigen groep en juf
lopen.
- Nepwapens worden na de optocht ingeleverd.
- Er mag geen spuitserpentine gebruikt worden.
- De gebruikte confetti moet biologisch afbreekbaar zijn.
Werkgroep carnaval

Gezonde tussendoortjes
Kinderen mogen voor de ochtendpauze een beker drinken
en fruit meebrengen naar school. Voor de kinderen is het
fijn wanneer ze iets te eten en drinken bij zich hebben, om
op die manier hun energielevel op peil te houden. Als school
vinden wij het belangrijk dat de tussendoortjes die de kinderen meebrengen gezond en verantwoord zijn. Koekjes en
snoep vallen hier niet onder. Ook is het niet de bedoeling
dat de kinderen in de ochtendpauze ontbijten.
Om het belang van een gezond tussendoortje nog eens te
onderstrepen, hebben wij als school besloten om deel te
nemen aan een actie die de Jumbo opgezet heeft. Alle kinderen hebben op school een fruitbakje van de Jumbo ontvangen. Wanneer u samen met uw kind naar de Jumbo
gaat, kunt u deze bakjes gratis vullen met fruit wat hiervoor
in de winkel klaar staat. Uiteraard bent u als ouder vrij om
hier al dan niet gebruik van te maken.

Kinderen van groep 3 t/m 8 schilderen in de Vossenberg
De kinderen van de groepen 3 t/m 8 zijn donderdagmiddag
1 februari uitgenodigd om in de Vossenberg de gangen te
komen beschilderen. Sociale integratie is onderdeel van ons
onderwijsbeleid en daarmee van ons lesprogramma. Activiteiten met de Vossenberg ondersteunen dit beleid en krijgen waar het kan een plekje in ons programma.
De kinderen zullen deze middag de bewoners van de Vossenberg dan ook langs de door hen gemaakte kunstwerken
leiden.

Wilt u ervoor zorgen dat uw kind deze dag oude kleren aan heeft of een schort of oud overhemd bij zich
heeft om zijn/haar kleding te beschermen? Er wordt
gewerkt met dezelfde verf als op school, deze is uitwasbaar.
30 januari geen gymles
In verband met werkzaamheden in onze gymzaal
gaan de gymlessen op 30 januari niet door. Om toch
aan de bewegingsdrang van de kinderen tegemoet te
komen, mogen ze ‘s middags extra buiten spelen.

Om vast te noteren:
30 januari: geen gymlessen
2 februari: inleveren deelnamestrookjes zwemtoernooi
6 februari: inloopspreekuur GGD, 8.15-9.15u.
8 februari: Studiemiddag, ‘s middags vrij
9 februari: Carnaval op school, 11.45 u. vrij

