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Allebei alvast van harte gefeliciteerd!

Algemeen

EU schoolfruit
Van 11 november t/m 17 april krijgen uw kinderen op school gratis drie porties groente en
fruit per week. Het Talent doet zoals u weet mee aan EU-Schoolfruit! Ook zijn er lessen over fruit,
groente en gezonde voeding.
De fruitdagen starten afhankelijk van de levering, maar waarschijnlijk op dinsdag. Op woensdag en
donderdag krijgen ze ook een vitaminebommetje, de rest van de week worden de restjes
opgemaakt.
Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten fruit en groente te eten.
Dat is niet alleen gezond, maar ook leuk!
Wilt u elke week weten welke stuks fruit of groente uw
kinderen ontvangen? Schrijf u dan in voor de
Nieuwsbrief voor Ouders via
www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief.
Het EU-Schoolfruitprogramma is een goede start om de
aanbevolen hoeveelheid groente en fruit per dag te
halen.
Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is een
initiatief van de Europese Unie, het Ministerie van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 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 de
school en de ouders géén kosten verbonden aan het programma.

Rectificatie
We waren een beetje té voorbarig met de melding dat Mijs op school gaat beginnen. Mijs werd op 2
november nog maar 3, dus we wachten geduldig nog een jaartje!

Staking
Zoals u weet gaat morgen de school dicht: wij staken voor goed onderwijs voor de toekomst van uw
kind.
Wilt u meer hierover weten, dan kunt u de brief in de vorige weekbrief of de door Henk gestuurde
mails van deze week lezen.

Afsluiting Jeelo project Verkeer: vrijdag op de fiets
Vrijdag nemen kinderen uit groep 3-7 de fietsen mee voor een parcours op het schoolplein,
kinderen uit groep 8 worden verkeersbrigadiers : zij zetten een parcours uit in 5 stations en helpen
bij de uitvoering totdat iedereen is geslaagd!De kinderen van groep 1 en 2 doen een eigen
verkeersactiviteit op het kleuterplein met spelmateriaal.

Tekort aan luizenpersoneel
Aanstaande vrijdag worden de bolletjes weer gecontroleerd: geen gel, getwijnde vlechten en
suikerspinnen dus. Gelukkig is de organisatie rondgekomen, maar….

Heeft u zich al opgegeven als luizenvader/moeder? Wij willen schone bolletjes!

Rapportgesprekken
Uiterlijk vandaag krijgen de kinderen een brief mee waarop u uw voorkeuren voor het voeren van
een gesprek kunt aangeven. We verwachten de ingevulde brieven vrijdag weer op school, want dan
kunnen we het rooster voor de gesprekken maken. Misschien dus graven in de rugzak van uw kind…
P.S.
Wij missen in verschillende groepen nog de rapportmappen. Wilt u die zo spoedig mogelijk
inleveren?

Vrijwillige ouderbijdrage
Ieder jaar vinden er allerlei leuke evenementen plaats voor de kinderen: van paasei tot
Jeeloactiviteiten, van Mijter tot Kerstmannenmuts.
De ACtiviteiten Commissie organiseert deze kersjes op de schooltaart zo budgetvriendelijk
mogelijk, maar 1 x per jaar doen ze een beroep op u als ouder voor een bijdrage per kind.
In een aparte bijlage bij de weekbrief vindt u de brief van de AC, het bedrag per kind, een
betalingsregeling en het bankrekeningnummer van de AC.

Klassenouders
In het onderstaande overzicht vindt u de klassenouders van alle groepen. Zij functioneren o.a. als
schakel tussen de Activiteitencommissie, de ouders en de school. U snapt wel dat u binnenkort in
deze drukke tijd een oproepje kunt verwachten.
Groep

Klassenouder (s)

1/2 Monique
Lesli

Evelien: de moeder van Siem
Valmira: de moeder van Mila

1/2 Sigrid
Grazia

Yvonne: de moeder van Lena
Christina: de moeder van Sofie

3

Susan: de moeder van Fee
Edith: de moeder van iris

4

Susan: de moeder van Bente
Maria: de moeder van Fabiënne

5

Bram: de vader van Sem

6

Els, de moeder van Tijn
Marianne: de moeder van Gijs

7

Patricia: de moeder van Sofie
Marieke: de moeder van Luke

8

Eveline: de moeder van Teun

Sinterklaas

Op zaterdag 16 november komt de goed heilig man met de stoomboot weer in ons land. Dat wordt
feest voor groot en klein met een heel programma aan activiteiten:
Schoolversieren
Op vrijdagochtend 15 november om half 9, direct na de start van de school, wordt de school in
sinterklaassfeer gebracht! Er worden pakjes gemaakt, de sfeerhoekjes komen in Sinterklaassfeer,
de Sintslingers worden opgehangen. Via de weekbrief en de klassenouders doen we een beroep op
ouders om hierbij te helpen, want we willen natuurlijk een te gek sfeertje op school in deze steeds
donker wordende dagen.
Pepernoten bakken
Vanaf dinsdag 19 november gaan alle klassen met de hulp van ouders en begeleid door het AC aan
de slag met het maken van heerlijke pepernoten. De speculaasgeur drijft door de school, de niet
bakkende kinderen krijgen plotseling vreselijke honger… Per groep hoort u hoeveel ouders nodig
zijn in de groep van uw kind.
Schoenen op school avond, de pieten komen langs
Op 25 november nemen alle kinderen hun schoen mee naar school, de pieten komen langs om ze te
vullen, ze pakken die avond de pakjes in en verstoppen het klassencadeau..
Sinterklaas is jarig

De drukbezette goed heilig man viert zijn verjaardag bij ons op het Talent op woensdag 4
december.
De kinderen van de groepen 5 t/m 8 hebben de Sint een handje geholpen door het maken van
surprises. Die moeten in een vuilniszak met naam voor de ontvanger de dag ervoor op school
gebracht worden.
Dag Sinterklaas, welkom kerstman
Op vrijdagochtend weer om half 9 wordt de school ontsint en maken we ons op voor de kerstman:
de lichtjes, de bomen, de ballen doen hun entree in beide hallen en in de klas…
Aanwezigheid Henk (onverwachte omstandigheden voorbehouden)
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Afspraak van de week
Wat is het toch fijn, een schoon toilet, daarom allemaal:
- de w.c.-ruimte netjes houden:
- VOORAL: PAPIEREN HANDDOEKJES IN DE BAK!!!

Computer
Typen

En natuurlijk kan er in de bovenbouw weer flink getypt worden!!! In groep 7 zijn nu geen 2 maar 5
kinderen in module 7 aan het rammelen op de toetsen. Elke dag een kwartiertje doet wonderen.

Jeelo
Bij de afsluiting van elk Jeelo blok volgen de toetsen die de kinderen ook thuis kunnen oefenen als
ze inloggen met hun code. Dit kunnen ze nog eens flink opfrissen door het lezen van de
samenvattingen of de stenen van het project...

Nieuws uit de groepen
Groep 3

Bij het volgende Jeelo project over geld gaan we werken met een circuit. Hiervoor hebben we een
aantal spullen nodig:
- Speelgoedboeken/folders (van de speelgoedwinkels)
- eierdozen
- kranten
Je kunt deze spullen inleveren bij 1 van de juffen.

Groep 4

Jeelo bezoek
De kinderen van groep 4 vielen weer met hun neus in de boter: de oom van Ruban en Matteo de
Queljoe, Onny was op bezoek in de groep.
Hij is een echte treinmachinist die in het kader van ons Jeeloproject: veilig in het verkeer en op
reis via een heuse powerpoint veel heeft verteld over het werken op de trein en de vele
verschillende borden en tekens die er langs het spoor zijn en die wij alleen maar in een flits voorbij
zien komen als we treinen.
Dank Onny voor deze geweldige gastles

Groep 7

Afgelopen donderdag kregen we i.k.v. Jeelo Veilig in het verkeer in onze groep een gastles van een
echte buschauffeur: Merijn; de (oud)oom van Steijn. Hij vertelde ons alles over veiligheid ín de bus,
zoals het belang van gordels dragen en op je plaats blijven zitten, en óm de bus, zoals de dode
hoek en 100.000 andere dingen waar een buschauffeur en zijn medeweggebruikers op moeten
letten om samen veilig in het verkeer te zijn. Nogmaals dank Merijn, het was leuk en leerzaam!

Groep 8
Volgende week donderdag (7 november) zijn we door Anjali uitgenodigd voor het bezoek van een
beurs over zorg en technologie in het Van der Valk hotel. Daarvoor zoeken we 2 ouders die willen
meefietsen en ter plekke meelopen. Vertrek: 12.40 uur - terug 14.30 uur. Graag even doorgeven als
je mee kan. Aan de slag met onze 21e eeuwse vaardigheden!

Post/informatiekastje

Actie van het Vrijburchbad
Op woensdag 6 november, de landelijke onderwijsstakingsdag heeft het Vrijburgbad een speciale
actie: Zij openen hun deuren van 11 tot 18 uur en kun je tegen een speciaal tarief komen zwemmen

voor €5.

