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Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
 

EU-SCHOOLFRUIT 
We hebben deze week gehoord dat we 

weer in aanmerking komen voor EU-

schoolfruit. Dit houdt in dat we vanaf  

woensdag 11 november t/m vrijdag 16 april 

drie gratis porties groente en fruit per 

leerling per week krijgen geleverd. Wij zijn 

hier natuurlijk erg blij mee. U wordt elke 

week  op de hoogte gehouden welke 

porties er dan in de 

komende week geleverd 

worden. Onze fruitdagen 

zijn op woensdag, 

donderdag en vrijdag.  

 

KWINK 
We zijn dit schooljaar ook weer gestart met 

Kwink. Hier vindt u informatie over ons  

sociaal-emotionele vormingsprogramma.  

 

KINDERBOEKENWEEK 
Van 30 september t/m 11 oktober vindt 

weer de jaarlijkse kinderboekenweek 

plaats. Een week waarin we veel aandacht 

besteden aan leesplezier, boekenpromotie 

en leesbevordering. 

Het thema van dit jaar is: en toen?  

Samen met boekhandel Boek&Co 

(Kerkstraat, Leerdam) hebben we een 

kleurwedstrijd bedacht voor groep 1,2 en 3;  

groep 4, 5 en 6 ontwerpt een eigen 

boekenlegger en voor groep 7 en 8 is er een 

verhalenwedstrijd. Al deze activiteiten 

worden op school gedaan.  

Op 30 september geven we de gemaakte 

spullen mee naar huis. De kinderen kunnen 

tijdens de kinderboekenweek dit bij 

Boek&Co inleveren, voor elke categorie is 

een leuke prijs bedacht. 

Tijdens de kinderboekenweek is het 

aanbod van kinderboeken heel groot bij 

Boek&Co. Zij hebben voor de kinderen die 

niet kunnen kiezen een leuke selectie 

gemaakt van de meest verkochte boeken 

per leeftijdscategorie. Als u een boek koopt 

tijdens de kinderboekenweek, hoort daar 

het kinderboekenweekgeschenk bij en wij 

als school krijgen 10% van de opbrengst, 

die wij weer kunnen besteden aan een leuk 

boek voor onze kinderen. Misschien ook 

een leuk idee voor de decembermaand.  

 

HALT-VOORLICHTING 

VOOR GROEP 6/7/8 

Maandagochtend 28 september krijgt 

groep 7/8 een Halt-voorlichting over 

'jeugdcriminaliteit’. In de bijlage vindt u 

informatie voor ouders van groep 6/7/8. In 

deze informatie staat wat de voorlichting 

inhoudt en wat u zelf eventueel kunt doen. 

 

 

 

 

 

JUF SHARON IS BEVALLEN 

https://www.kwinkopschool.nl/wat-is-kwink/voor-ouders/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiNqfzn7u7dAhWImLQKHWaWCkUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.voedingnu.nl/Nieuws/Een_jaar_lang_schoolfruit_op_1200_scholen-120403095110&psig=AOvVaw2OMAussZvlrbDGMroiYoV1&ust=1538813943540679


 
 

Hiep hoera. U zult het vast al gehoord 

hebben van uw (kind)eren. Juf Sharon en 

Eddy hebben een gezonde dochter, Lieke, 

gekregen. Juf Sharon heeft gevraagd om 

het geboortekaartje met jullie te delen.  

Misschien vindt u het leuk om hen een 

kaartje te sturen. Het adres vindt u bij het 

geboortekaartje in de bijlage.  

 

 
 

NATUURDAGEN VOOR 

GROEP 3 T/M 8 

Vorig schooljaar heeft groep 6/7/8 met veel 

plezier de natuurdagen beleefd onder 

leiding van Willy Raaijmakers uit 

Herwijnen.  

Willy heeft een opleiding ‘Natuurwijzer’ 

gevolgd en dit schooljaar gaat hij de 

natuurdagen ook voor groep 3/4/5 

organiseren. We gaan per groep drie dagen 

per schooljaar de natuur in om van alles te 

leren en te ontdekken. 

Tijdens deze natuurdagen van NatuurWijs 

(zie www.natuurwijs.nl voor meer infor-

matie) leren kinderen meer dan alleen uit 

een boek. Basiskennis over de natuur 

wordt opgedaan met echte eigen 

ervaringen. De kinderen kunnen de natuur 

zien, voelen, horen, ruiken en zelfs 

proeven.  

De nadruk ligt op het beleven en ervaren 

van de natuur met alle zintuigen en op zelf 

ontdekkend leren. De kinderen ervaren de 

natuur met hart, hoofd en handen.  

De natuurdag begint om 9.00 uur en we zijn 

om 14.15 uur weer op school.  
 

 
 

Woensdag 13 oktober zal de eerste 

‘NatuurWijsdag’ plaatsvinden voor groep 

3/4/5 en 14 oktober voor groep 6/7/8 (in 

Herwijnen, Kasteel Frissenstein / 

uiterwaarden Boveneind).  
 

We zoeken nog ouders die het leuk vinden 

om mee te gaan en de kinderen deze dag 

willen begeleiden. Graag opgeven bij juf 

Simone (svanwijk@o2a5.nl).  

Praktische informatie over deze dag volgt 

later.  
 

SCHOOLPLEIN  

OFFICIEEL ROOKVRIJ 
Per 1 augustus is het volgens de wet 

verboden om in een schoolgebouw of op 

het terrein eromheen te roken. Op ons 

schoolplein werd al niet gerookt, maar nu 

hebben wij dat in overleg met de MR 

vastgelegd in ons beleid. Met elkaar dragen 

we zo bij aan een gezonde leeromgeving 

voor onze kinderen. Ons gehele 

schoolgebouw is rookvrij, 7 dagen per 

week, 24 uur per dag. Tijdens ouder-

avonden en andere activiteiten buiten 

schooltijd zijn het gebouw en het plein 

rookvrij. 

Uit onderzoek blijkt dat ‘zien roken, doet 

roken’. Kinderen en jongeren beginnen 

gemakkelijker en eerder met roken als ze 

roken in hun omgeving zien. Een rookvrij 

schoolterrein helpt leerlingen niet te starten 

met roken en voorkomt ongewenst 

meeroken.  

Wij vragen u ook om uw medewerking en 

u te houden aan de regels van onze school. 

U helpt ons ook door niet elders in het zicht 

van de leerlingen te roken. Bijvoorbeeld net 

buiten de hekken bij het brengen en 

ophalen. Met elkaar dragen we zo bij aan 

een gezonde leeromgeving voor onze 

kinderen. 

http://www.natuurwijs.nl/
mailto:svanwijk@o2a5.nl


 
 

 

KALENDER 

28 september 

Halt voorlichting voor groep 6/7/8 
 

30 september 

Start Kinderboekenweek 
 

1 en 8 oktober 

Grol lessen groep 6/7/8  
(08.30-9.30 uur op school in het speellokaal) 
 

9 oktober 

Voorlichting van de brandweer voor 

groep 6/7/8 (10.00 uur op school) 
 

13 oktober 

Natuurdag groep 3/4/5  
 

 

14 oktober 

Natuurdag groep 6/7/8 

 

19 t/m 23 oktober 

Herfstvakantie  
 

 

Met vriendelijke groet, 

Team obs De Schatkist 


