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Beste ouders/verzorgers, 

 

EU-SCHOOLFRUIT 
Het schoolfruit voor volgende week is:  

woensdag: watermeloen (1 voor 30 

kinderen)   

donderdag: grapefruit (1 voor 3 kinderen) 

Let op: een grapefruit kan de werking van 

medicijnen beïnvloeden 

vrijdag: sinaasappel (1 voor 2 kinderen) 

 

Wilt u zelf fruit meegeven aan uw kind als uw 

kind het niet lust of als u denkt dat het niet 

genoeg is? 

 
 

GROLLES GROEP 3/4/5 
Op 26 maart is de laatste Grol les voor 

groep 3/4/5. De les is van 11.00-12.00 uur. 

De kinderen kunnen dus aan het eind van 

de dag opgehaald worden op school. 

 

PANNENKOEKDAG 

De Nationale Pannenkoekdag is door de 

organisatie afgelast vanwege het 

Coronavirus. Deze dag gaat daarom ook bij 

ons op school niet door.  

 

SCHOOLREIS GROEP 3 T/M 6 
Op donderdag 18 juni gaat groep 3 t/m 6 

met auto’s op schoolreis naar het Archeon. 

De kosten voor het schoolreisje bedragen 

€20,00 per kind. De lunch is daarbij 

inbegrepen. De betaling kan alleen via de 

bank. Het banknummer is:  

NL86 RABO 0126 1374 04 t.n.v. O2A5  

o.v.v. schoolreis en naam van het kind. Zou 

u dit geld voor 1 april willen overmaken?  

 

Wij zijn nog op zoek naar ouders die willen 

rijden. Vindt u het leuk om mee te gaan en 

te rijden? Wilt u dit doorgeven aan Sharon. 

 

Er is een mogelijkheid om de kilometers te 

declareren. 

 
 

LANDELIJKE 

OPSCHOONDAG 
Op zaterdag 21 maart 2020, tijdens de 

Landelijke Opschoondag, worden er in het 

hele land leuke opschoonacties gehouden.   

Scholen kunnen ook hun steentje bijdragen 

en meedoen met de speciale 

Opschoondag door samen schoon te 

maken. Wij gaan donderdag 19 maart, in 

de middag, met groep 3 t/m 8 opruimen in 

het dorp. Hiermee vergroten we het 

bewustzijn rondom ‘schoon op school’ en 

krijgt de school meer binding met de buurt. 

Want iedereen vindt het gezelliger in een 

schone buurt.  

Denkt u er aan om uw kind kleren aan te 

trekken die vies mogen worden?! 

  



 
 

PROJECT IK EET HET BETER 

GROEP 3 T/M 8 
Op donderdag 19 maart doen de kinderen 

van groep 3 t/m 8 met het project ‘Ik eet het 

beter’. 

 

Groep 3/4/5 

Groep 3/4/5 doet mee met het programma 

Stapel Gezond. Met het lesprogramma 

Stapel Gezond ontdekken leerlingen 

waarom de Schijf van Vijf zo’n handig 

hulpje is om gezond en lekker te eten en 

drinken. Ze leren spelenderwijs allerlei 

producten uit de vijf vakken kennen. En 

natuurlijk gaan ze er met de hele groep van 

proeven!  

 

Groep 6/7/8 

Groep 6/7/8 heeft deze dag een 

Klassenlunch. Met het lesprogramma 

KlasseLunch krijgen leerlingen plezier in 

het maken van bewuste keuzes voor de 

middagmaaltijd. Keuzes tussen gezond of 

iets minder gezond, maar ook keuzes die te 

maken hebben met duurzaamheid of 

dierenwelzijn, met cultuur of 

eetgewoontes, met smaak of porties. Tot 

slot genieten ze met de hele groep van de 

gezellige, gezonde KlasseLunch! 

Voor deze dag hoeven de kinderen van 6/7/8 

dus geen lunch mee te nemen. 

 

KALENDER 
 

19 maart 

- Landelijke Opschoondag  

voor groep 3 t/m 8 

- Ik eet het beter groep 3 t/m 8 

- Open Dag van 10.30-12.00 uur 

De uitnodiging is ook als bijlage van de 

mail toegevoegd. 

 

26 maart 

Grolles groep 3/4/5 

 

30 maart 

Theoretisch verkeersexamen groep 7/8 

 

 

8 april  

- Paaslunch 

- Schoolvoetbal groep 6/7/8 

 

9 april  

Schoolfotograaf 
 

17 april 

Uitvoering Blazersbende groep 5/6 

18.30 uur Dorpshuis (voor ouders en 

betrokkenen) 
 

 

Met vriendelijke groet, 

Team obs De Schatkist 

 

 


