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Rapport gaat mee naar huis
~ Schoolnieuws ~

Week van de voeding
Zoals u in de vorige nieuwsbrief kon lezen, organiseren wij in de week van 5 t/m 9 november samen
met De Hoeksteen de ‘Week van de gezonde voeding’. In deze week staan er allerlei activiteiten
rondom voeding en bewegen centraal. Iedere dag wordt er door de leerkrachten les gegeven uit het
lespakket ‘Fit op school’, we krijgen op dinsdag ons tussendoortje gesponsord vanuit de Jumbo en
groep 6 gaat op vrijdag ontbijten bij de burgemeester op het gemeentehuis. Deze week wordt op
vrijdag 9 november van 12.00 tot 12.15 uur sportief afgesloten op het schoolplein. U bent hiervoor ook
van harte uitgenodigd. Na deze afsluiting kunnen we dankzij de families Straver en Vonk nog een
gezonde traktatie meegeven.
Sinterklaas op de Brede School
Woensdag 5 december vieren we samen met alle gebruikers van De Brede School de verjaardag van
Sinterklaas op De Brede School. Deze dag hanteren wij onze reguliere tijden. Wij verwachten de
kinderen om 8.15 uur in de klas en we eindigen zoals normaal om 12.15 uur. De Hoeksteen hanteert
deze dag ook zijn reguliere tijden. Door dit te doen, hopen we de verkeersstroom enigszins te kunnen
reguleren. Verdere informatie over het Sinterklaasfeest volgt nog.
Herinnering ouderbijdrage
Ieder jaar organiseert het schoolteam samen met de ouderraad verschillende activiteiten. U kunt
hierbij denken aan het Sinterklaasfeest, Kerstfeest, Pasen, Koningsspelen en het jaarlijkse
schoolfeest. Dit zijn georganiseerde activiteiten buiten het normale schoolprogramma om.
Om dit te kunnen organiseren, vragen we jaarlijks om een financiële bijdrage. Deze bijdrage is
vrijwillig, maar is voor de school onmisbaar omdat zonder deze bijdrage er geen geld is om dit te
kunnen organiseren. De bijdrage is € 20,00 per leerling.
Eerder heeft u namens de OR hierover een brief ontvangen. Denkt u er nog aan dat u dit tot
uiterlijk 23 november kunt betalen of dat u doorgeeft als u dit bedrag in termijnen wilt betalen. U kunt
het bedrag van € 20,00 overmaken naar: NL51 INGB 0000790428 t.n.v. Ouderraad Openbare
Basisschool Maurik. Graag bij betaling de naam van uw kind(eren) en de groep vermelden.
Schoolfruit
Zoals u in de vorige nieuwsbrief kon lezen zijn wij ook dit schooljaar ingeloot voor EU-schoolfruit.
Onze school krijg hierdoor gratis fruit en groente geleverd: drie stuks per leerling per week, 21 weken
lang. De fruit en groente dagen blijven woensdag, donderdag en vrijdag. De kinderen krijgen deze
dagen dan fruit en groente op school aangeboden. Wat anders gaat is dat wij de betreffende dagen
een mix van het geleverde groente en fruit aanbieden. Mochten de kinderen het aangeboden
fruit niet lusten, dan kunnen ze altijd een ander lekker stuk fruit of groente van thuis eten. U kunt ook
knijpfruit meegeven.
Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek is afgesloten met een inloopmoment waarbij u een kijkje kon nemen in de
klassen en bij onze boekenmarkt. Deze markt was opgezet door 2 leerlingen van groep 8 en heeft een
mooi bedrag van €19,10 opgehaald. De boeken die niet verkocht zijn, zijn gedoneerd aan een goed
doel.

~ overig nieuws ~
GGD
Het opvoeden van kinderen is een uitdaging en soms een opgave. Het is
leuk, maar niet altijd gemakkelijk. Als ouder komt u vaak voor
beslissingen te staan waarbij u zich afvraagt: wat moet ik nu doen of
zeggen? Ook kunnen er vragen ontstaan over bijvoorbeeld slapen,
zindelijkheid, zelfvertrouwen, eten, seksualiteit of de groei van uw kind.
Blijf niet met uw vragen rondlopen!
Ik ben Gerlinde Bax, jeugdverpleegkundige bij GGD Gelderland-Zuid. Als jeugdverpleegkundige werk
ik, samen met mijn collega jeugdarts Veerle Depickere, op alle scholen in de gemeente Buren. Ook op
deze school heb ik een aantal keer per jaar spreekuur. Wanneer u behoefte heeft aan een gesprek
kunt u altijd contact opnemen. Samen zoeken we dan naar een geschikt moment; op (een) school, bij
u thuis of misschien is telefonisch al voldoende. Soms kunt u met uw vraag beter bij de jeugdarts
terecht, ik help u daarbij.
Mijn gegevens:
Gerlinde Bax
Jeugdverpleegkundige GGD Gelderland-Zuid
tel. 06-53295899
gbax@ggdgelderlandzuid.nl
Volg jij mij op Facebook?
Tips & adviezen over opgroeien, ontwikkeling en gezondheid van je kind
(0-19 jaar)!
Klik hier: Facebook.com/GerlindeBaxJeugdverpleegkundige
Tip! Nieuwsbrief Groei!
In de nieuwsbrief Groei! van GGD Gelderland-Zuid vind je betrouwbare informatie over de
ontwikkeling, gezondheid en opvoeding van kinderen: onderwerpen die aansluiten op de leeftijd van je
kind. Benieuwd? Meld je aan via de website:
www.ggdgelderlandzuid.nl/jeugdenopvoeden/opgroeien-en-opvoeden/nieuwsbrief-groei/.
Sint Maartensfeest in Maurik
De gezamenlijke kerken van Maurik organiseren in de eerste week van november het Sint
Maartensfeest. Traditiegetrouw is dit in Maurik meer dan alleen een lampionoptocht.
De kinderen van Maurik worden uitgenodigd om in de geest van Sint Maarten iets te doen voor
kinderen die het minder goed hebben.
Dit jaar willen geld bijeen brengen voor de Stichting Nakuru
Children’s Project in Kenia.
De Stichting Nakuru Children's Project richt zich op het voorkomen
en bestrijden van armoede en moeilijkheden van kinderen, jongeren
en hun families in Kenia. Het verbeteren en promoten van onderwijs
en het helpen toegang te verlenen tot onderwijs aan personen onder
de leeftijd van 25 jaar in Kenia. En het waarborgen en bevorderen
van de gezondheid van kinderen en jongeren onder de leeftijd van
25 jaar in Kenia door medische en andere vormen van
voorzieningen.
De Maurikse Annemarieke Blankestein is voorzitter van deze
stichting en werkt, naast haar werk als promovendus, als vrijwilliger in Nakuru,Kenia om de kinderen
te helpen.
De stichting van Annemarieke werkt in nauwe samenwerking met Nyathuna Primary School. Dit is een
lokale basisschool in Nakuru. Het project is gebaseerd op een lokale hulpvraag, die altijd door de
lokale projectcoördinatoren geïdentificeerd wordt. Dit zijn leraressen die verbonden zijn aan de school,
die zich uit liefde vrijwillig inzetten voor de leerlingen uit hun gemeenschap. Zo wordt er gebruik
gemaakt van lokale inzichten om gezamenlijk problemen op duurzame wijze op te lossen. De kinderen
krijgen ook op school te eten.

Een schoollunch kost €0,40. Wij willen tijdens de Sint Maartenaktie geld inzamelen om de
schoolgaande kinderen een gratis lunch te geven op school. Wij hopen dat de Maurikse jeugd weer
erg hun best wil doen om geld bijeen te sprokkelen om daar verbetering in te brengen.
Lunchboxen
Om in de sfeer van de school te blijven doen we de jeugd de suggestie om aan de slag te gaan met
het maken van spulletjes die iets met eten te maken lunchboxjes (koektrommeltjes), om die daarna
voor dit goede doel te verkopen aan familie en goedwillende Maurikse inwoners.
Om iedereen op weg te helpen liggen een aantal voorbeeldboxjes in de hal van de Brede School
tentoongesteld. Daar kunt u ook nadere informatie vinden over het doel van het project.
Startschot op zondag 4 november
Iedereen, jong en oud, kerkelijk of niet, is van harte uitgenodigd in een oecumenische gezinsviering op
zondag 4 november 2018 om 10.00 uur in de St. Maartenskerk op het Kerkplein in Maurik. Daarna zal
het voor iedereen duidelijk zijn wie die Maarten, die 1800 jaar geleden werd geboren, was en waarom
hij ons in deze tijd nog inspireert. Er wordt gecollecteerd voor het Nakuru Children’s Project.
Lampionnen maken op woensdagmiddag 7 november
Tussen 14.00 -16.00 uur is iedereen van harte welkom in de Hervormde kerk om een prachtige
(gratis) lampion in elkaar te knutselen. Ook kan je hier nog aan de slag voor een last minute lunchbox.
Lampionoptocht
Zaterdagavond 10 november wordt het ‘verdiende’ geld ingezameld bij de Sint-Maartenskerk.
Komt allen! Neem het geld mee én een lampion want om 19.00 uur v erzamelen we ons voor een
feeërieke lampionoptocht door het dorp, voorafgegaan door Sint Maarten te paard. Halverwege gaan
we bij zorgcentrum ‘De Valentijn’ naar binnen om de lampionnen te showen en het Sint
Maartensverhaal te vertellen en te zingen. De optocht eindigt bij de R.K.- kerk. De eerste schatting
van de inzameling zal dan bekend worden gemaakt en ieder kind krijgt een snoepje mee als kleine
dank voor alle moeite.
Voor meer informatie kunt u bellen met Ria Kragten (06-12558646) of Albert Visser (0344-689031)

Voor de gratis naschoolse beweegactiviteiten voor november en december zie de poster op de
volgende bladzijde!

