
 
 

MEDEDELINGEN TALENTRIJK 

 
Schoolfruit 

 
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: 
 

 
 
Glazen potjes – kerstwandeling 19 dec.  
Enige tijd geleden is er een oproep geplaatst voor het verzamelen van glazen 
potjes voor de kerstwandeling. We hebben nog niet veel potjes 
binnengekregen. Heeft u er nog wat in huis, mogen wij deze dan gebruiken? U 
kunt deze inleveren bij de leerkracht. 
 
 
Kerstpakkettenactie voor de minima 
Van de Raad van Kerken Nijverdal-Hellendoorn hebben wij het verzoek gekregen om als school een 
bijdrage te leveren aan deze actie.  
Het voorstel van de Raad is om, in overleg met de ouders en kinderen, per groep twee prachtig 
gevulde kerstpakketten samen te stellen. Dat kan aan de hand van een beschikbaar gestelde 
levensmiddelenlijst (zie bijlage) Deze lijst hangt voor de kleutergroepen in de gang.  
Hierop kunnen de ouders van de kleuters een of meerdere producten, waarvoor zij willen zorgen, 
aankruisen. In groep 3 t/m 8 hangt de lijst in de klas. Hierop kunnen de leerlingen achter één of 
meerdere product(en) hun naam schrijven en vervolgens deze producten meenemen naar school. 
 
Meer informatie over de kerstpakkettenactie kunt u vinden in de bijlage in Parro. 
 
Theatervoorstelling 

In het voorjaar van 2020 wordt in onze gemeente 75 jaar vrijheid 
gevierd. Een moment dat natuurlijk niet ongemerkt voorbij mag 
gaan. Eén van de activiteiten is een theatervoorstelling die gespeeld 
gaat worden door kinderen uit de groepen 6, 7 en 8.  

De jeugdtheaterschool nodigt kinderen uit om auditie te doen voor het theaterstuk. 
 
Meer informatie over de audities kunt u vinden in de bijlage in Parro 
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Bericht van Columbus Junior 
Columbus Junior vestiging De Twijn biedt dagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en 
voorschoolse opvang aan.  

 
Wij nemen kinderen mee op ontdekkingsreis door de wereld.  
Als mede-opvoeder daagt Columbus Junior kinderen uit en ondersteunt hen om in 
iedere leeftijdsfase nieuwe stappen te zetten. Zo kunnen zij zich ontwikkelen tot 
evenwichtige personen die hun eigen talenten onderkennen en benutten.  
 
 

De inrichting van de vestigingen laat zien dat hier de hele dag kinderen spelen en elkaar ontmoeten.  
Het is aantrekkelijk voor kinderen, handig en functioneel en het voldoet aan de wettelijke vereisten 
voor zowel kinderen als medewerkers. We willen een sfeer uitstralen die uitnodigt tot ontwikkeling en 
ontdekking van ruimten en materialen. Aan de andere kant bieden we kinderen momenten van rust 
en de mogelijkheid zich terug te trekken. Zo is de inrichting van het gebouw ondersteunend aan onze 
pedagogische aanpak. Indien bovenstaande uw interesse heeft vergroot, nodigen wij u uit om een 
kijkje te komen nemen in een van onze groepen! 
 
 
 Schommels kleuterplein 
De schommel op het kleuterplein is kapot. Hier is enkele weken geleden naar gekeken en er zijn 
materialen besteld door de Nijha, zodat de schommel gerepareerd kan worden. Wij hopen dat 
volgende week de materialen binnen komen, zodat de schommel weer gerepareerd kan worden.  
Nog even geduld dus. 
 
  
 
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 
 


