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Geachte ouder(s), verzorger(s), 

Hierbij ontvangt u weer de nieuwsbrief! 

We zijn het schooljaar goed gestart. Alle groepen zijn inmiddels weer lekker bezig. 

Om u te informeren over de groep van uw kind(-eren) en om kennis te maken met de 

leerkracht( -en) organiseren we informatieavonden. In de nieuwsbrief van de leerkrachten 

kunt u lezen hoe laat de avonden zullen starten.  

 

De avonden zijn als volgt gepland: 

Do 1 september groepen 8A en 8B 

Di 6 september  groepen 1/2A en 1/2B 

Do 8 september groepen 3A, 3/4B en 4A 

Di 13 september groepen 5A en 6A 

Do 15 september groepen 6/7B en 7A 

  

Vanaf 19 september zullen ook de ouder vertelgesprekken gepland gaan worden. Informatie 

hierover volgt nog. 

 

 

 



EU fruit          

Vanaf a.s. woensdag 7 september zal EU - schoolfruit weer starten op school. De kinderen zullen 

dan elke week op woensdag, donderdag en vrijdag fruit krijgen. 

Op de site EU fruit kunt u informatie vinden. Het doel van EU-schoolfruit is om kinderen 

verschillende soorten groente en fruit te laten proeven. Zo maken kinderen kennis met veel 

verschillende smaken en structuren. Soms zijn kinderen pas gewend aan een onbekende smaak na 

tien tot vijftien keer proberen!                                                                                                             

Smaak is dus iets wat je kan ontwikkelen. Door EU-Schoolfruit proeven de kinderen verschillende 

soorten fruit en groente. Ook als kinderen nog niet veel durven te proeven, doen ze in de klas 

lekker mee. Want in de praktijk blijkt: zien eten, doet eten. 

 

 

Vanuit de TSO (tussen schoolse opvang) 

Vanuit het overblijf team komt de vraag of u kunt zorgen dat de naam van uw kind (-eren) op de 

bakjes staan en pakjes drinken. Dit maakt het uitdelen en vinden van de lunchbakjes makkelijker. 

Voor het overblijven kunt u het bedrag over maken via banknummer: 

NL75RABO0365447951 t.n.v. T.S.O. 

Namens de TSO hartelijk dank! 

 

 

De informatiekalender 

De informatiekalender is zo goed als klaar bij de drukker, dus zal nu snel aan de kinderen 

meegegeven  worden! 

 

 

 

 

 

 

 



SMW (schoolmaatschappelijk werk) 

Op onze school is Ditte Nieuwenhuijse schoolmaatschappelijk werkster. Zij stelt zich graag aan u 

voor: 

 

 

 
 

 

 

Ik hoop u voldoende geïnformeerd te hebben. 

Vriendelijke groet, 

Carin de Koning 

Planning:  

- Vrijdag 2 september zwemmen groep 6/7B 

- Maandag 5 september zwemmen groep 3A 

- Koffieochtend ouders 6 september 

- Vrijdag 16 september zwemmen groep 7A 

- Maandag 19 september zwemmen  groep 3/4B 

-  


