
       

 
   

 
 

  

Datum: 15 november 2019                                                                  nieuwsbrief    5

Beste ouders/verzorgers, 
In deze nieuwsbrief informatie over het 

schoolfruit, de komst van de Sint en 
andere informatie. 

Mocht u n.a.v. deze nieuwsbrief vragen 
en/of opmerkingen hebben dan horen we 

dat graag van u. 
 
SCHOOLFRUIT 
Van 11 november t/m 17 april krijgen uw 
kinderen op school gratis drie porties 
groente en fruit per week. De school doet 
namelijk mee aan EU-Schoolfruit!  
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 
viawww.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. U kunt hierover meer lezen 
op www.euschoolfruit.nl.   

 
 
SINTERKLAAS LOOTJES  
Maandag 18 november zullen de kinderen 
van groep 5 t/m 8 lootjes trekken voor 
Sinterklaas. Het zou handig zijn als de 
kinderen hun lootje thuis vast invullen en 
maandag a.s. weer mee terug naar school 
nemen.  
Voor de duidelijkheid zetten we hieronder 
nog een aantal afspraken die met de 
kinderen gemaakt zijn op een rij:  

- De kinderen kopen een cadeautje 
voor 5 euro. ( mocht het cadeautje 
goedkoper zijn dan 5 euro, vul het 
dan met kleine dingetjes aan tot 
het bedrag besteed is)  

- Ze maken allemaal thuis een 
surprise.  

- Bij de surprise komt een gedichtje 
van minimaal 6 regels.  

- Als je hulp nodig hebt bij het 
maken van de surprise, kun je dit 
aan je ouders vragen en evt. hulp 
inroepen van familie, kennissen 
en/of andere ouders. Ook kun je 
op school terecht voor materialen. 

Dinsdag 3 december worden de surprises, 
voorzien van naam, na schooltijd op 
school gebracht.  
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u 
altijd bij ons terecht. 
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SINTERKLAASHUIS 
(sssst, nog niet verklappen aan de 
kinderen:-) 
Het gemeentehuis van Asperen wordt ook 
dit jaar weer omgetoverd tot een echt 
Sinterklaashuis. Wij zijn uitgenodigd om 
met onze school op dinsdag 26 november 
op bezoek te komen en dat vinden wij 
ontzettend leuk.  
Het programma en de tijden zijn als volgt: 
9:00 – 10:00: groep 8  
10:00 – 11:00: groep 1-2  
11:00 – 12:00: groep 3-4  
12:00 – 13:00: groep 5-6  
13:00 – 14:00: groep 6-7  
 

LUIZENCONTROLE 
Er heeft afgelopen dinsdag een 
luizencontrole plaatsgevonden. Er zijn 
neten geconstateerd. De betreffende 
ouders zijn op de  hoogte  gesteld.  Blijft  u  
uw  kind goed controleren? 
 
CONGRES HET JONGE KIND 
Wat was het een inspirerende en 
leerzame dag, dinsdag 5 november, voor 
juf Betsy. Zij bezocht het congres over het 
Jonge kind.  
Een dag boordevol informatie over het 
onderwijs aan de jongste kinderen van 
onze school. Over het belang van spelen, 
spel, uitdagende hoeken en de vele 
manieren waarop kleuters leren. Leren 
door te ontdekken, verwonderen, 
verbazen en beleven.  
 
 
 
 
 
 
 

 
KALENDER 
20 november 
In deze week vinden de adviesgesprekken 
plaats. (Dit is alleen voor de ouders van de 
leerlingen van groep 8 en zij ontvangen 
hiervoor een uitnodiging!) 
26 november 
Bezoek sinterklaashuis 
28 november 
Lessenfestival Heerenlanden groep 8 
( Als er ouders zijn die mee willen dan  
graag opgeven bij juf Miranda) 
5 december 
Sinterklaasviering 
19 december 
Kerstviering 
20 december  
Start kerstvakantie (de leerlingen zijn deze 
dag uit om 12.15 uur) 
 
Met vriendelijke groet, 
Team obs De Zandheuvel 
                                           

 

    
Wat je vlakbij in het bos niet allemaal 

kunt ontdekken en beleven……. 


