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Schoolfruit 
De levering van het schoolfruit start op woensdag aanstaande. Gedurende 
20 weken ontvangen de leerlingen fruit op school op woensdag, donderdag 
en vrijdag. De overige dagen zijn geen officiële fruitdagen, maar fruit 
meegeven mag natuurlijk wel! Graag zelfs. 
Ik houd u elke week op de hoogte van de fruitsoorten die geleverd worden, 
zodat u zelf kunt beslissen of u een ander stuk fruit meegeeft op maandag, 
dinsdag en woensdag. In het geval uw zoon/dochter het schoolfruit niet lust.  
Schoolfruit van week 46: waspeen, appel, peer 
 
 
Koffieochtend woensdag 13 november  
Op woensdag 13 november staat de koffieochtend gepland. Onze intern (vertrouwenspersoon) zal 
aanschuiven en uitleg geven over haar taken. Karin ter Hedde is onze vertrouwenspersoon binnen 
school. Verder kan er besproken worden wat aangegeven wordt door ouders. 
U bent van harte welkom tussen 8.30 uur en 9.30 uur! 
Via Parro kunt u eventueel aangeven of u wel of niet komt.  
 
 
Zwemwedstrijden Talentrijk  
Op vrijdag 22 november worden de zwemwedstrijden georganiseerd. De organisatie loopt en er zijn al 
verzoeken gedaan richting ouders om te helpen bij de activiteit. U ontvangt van de commissie 
informatie over de wedstrijden wanneer deze informatie compleet en duidelijk is.     
 
 
Wist je dat over… lezen 

Op Talentrijk hebben we een schoolbibliotheek. De 
leerlingen van onze school mogen elke week naar de 
bibliotheek om boeken te ruilen. De bibliotheek wordt 
regelmatig gevuld met nieuwe boeken, zodat er een 
gevarieerd aanbod ontstaat. Leerlingen kunnen ook 
boeken reserveren, zodat zij het boek dat zij 
interessant vinden op school kunnen lezen. De 
bibliotheek brengt het gereserveerde boek namelijk 
naar de school. 
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Sinterklaasviering, bericht van de commissie…  

Het Sinterklaasfeest wordt gehouden op donderdag 5 december. 
De ouders van de kleuters zijn van harte welkom hierbij aanwezig te 
zijn! 
8.30u. Aankomst Sint en pieten op het plein bij de kiss&ride zone. 
8.45u. Sint in de groep van Juf Narin/Juf Jenny 
9.15u. Sint in de groep van Juf Monique 
9.45u. tot 10.15u. Sint in de groep van Juf Lieke 

Het Sinterklaasfeest is voor de schoolgaande kinderen en wij willen u dus ook verzoeken geen jongere 
broertjes/zusjes mee te nemen. Dan kan Sinterklaas zich volledig concentreren op uw zoon/dochter! 
Sinterklaas zal later op de ochtend de andere groepen van onze school bezoeken. 
 
  
 
Dit waren de mededelingen van deze week. Ik hoop u voldoende op de hoogte te hebben gebracht. 
Heeft u vragen over bovenstaande of opmerkingen, dan hoor ik dat graag.  
Ik wens u alvast een fijn weekend en tot maandag! 
 
Vriendelijke groet, 
mede namens het team, 
 
Jessica Gerritsen 


