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NATIONAAL SCHOOLONTBIJT 2022 

Dit jaar doen we weer mee met het nationale schoolontbijt. Op woensdag 9 november ontbijten 
wij samen op school. U heeft hier via de klassenapp al informatie over gekregen. De kinderen 
hoeven dan thuis niet te ontbijten. 

 

 
 
 

 

OUDERGESPREKKEN 

Deze week heeft u een afspraak kunnen inplannen voor het kind-oudergesprek. Morgen krijgen 
de kinderen een briefje mee naar huis met de definitieve dag en tijd. We hopen u volgende week 
allemaal te kunnen spreken samen met uw kind. 
 

NIEUWE LEERLINGEN 

Deze week zijn twee nieuwe leerlingen op school begonnen voor de eerste opvang 
nieuwkomers: Omarjan Abo en Shiraz Abo allebei in gr. OAN Oranje en 1 leerling voor de 
basisschool: Emilia Szpak in de instroomgroep.  
Wij heten hem van harte welkom en wensen hem een fijne tijd op onze school. 
 

HIEP HIEP HOERA 

De jarigen van deze week zijn: 
Abdulkadir instroomgroep, Ivy gr.3, Marley gr.4, Nevaeh Jo gr.5, Kayleigh gr.6A enSeinit gr.8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AFSLUITING KINDERBOEKENWEEK 

http://www.kc-mozaiek.nl/


Op vrijdag 21 oktober konden alle klassen een kijkje komen nemen in de aula.  
Daar waren namelijk alle missies te zien waar de klassen aan hadden gewerkt tijdens de 
Kinderboekenweek.  
En het resultaat mocht er zijn, wat een prachtig regenwoud hebben we met alle klassen 
gemaakt!   
Mocht u het niet gezien hebben dan hebben we gelukkig de foto’s nog..  

 

 
 

  
  

  

 
  
 
  



AFSLUITING THEMA WELKOM INSTROOMGROEP 

In de instroomgroep hebben we tot aan de herfstvakantie gewerkt aan het thema welkom.  
In het thema welkom maken de kinderen samen met Wop en Lap kennis met de dagelijkse 
routines en de regels op school. Als afsluiting van het thema vierden we de verjaardag van Wop 
en Lap. De kinderen zijn er de hele week mee bezig geweest. Er zijn kronen gemaakt en 
vlaggetjes om de klas te versieren. Ook hebben we een taart gebakken met de kinderen. (En 
deze mochten we natuurlijk ook zelf proeven.)  
Op vrijdag 21 oktober was het tijd voor het feest! En een feestje was het! 
 

    
 

   
 

 
 

 
 
 
 



NIEUWS VANUIT HET PEUTERAANBOD 

Hallo,  
Het nieuwe thema is Herfst. Het bos en de dieren die daar wonen zoals de spin, de egel, de 
muis en de uil komen aan de orde. De dieren gaan in de herfst eten verzamelen voor de winter. 
Kunnen de kinderen al tellen hoeveel eikels en kastanjes dat zijn?  
  

                                   
Begrippen die deze week bij dit thema worden aangeboden zijn:   
Het dier, de egel, de stekel, prikken, de klei, kleien, de bovenkant, de prikker. De spin, de poot, 
het midden, het spinnenweb, de draad, plakkerig, langs, de vlieg, vliegen, erop.  

NIEUWS VAN EXTERNEN 

Nieuws vanuit de GGD: Zien Drinken Doet Drinken 

Goed nieuws! Als opvoeder heeft u meer invloed dan u denkt om te voorkomen dat uw kind jong alcohol 
gaat drinken.  
 
Het voorbeeldgedrag van ouders en van andere volwassenen in de omgeving van een kind, doet ertoe: 
geen alcohol drinken in het bijzijn van kinderen en jongeren verkleint de kans dat ze op jonge leeftijd 
beginnen met alcoholgebruik. 
 
Voor veel kinderen die volwassenen alcohol zien drinken, wordt alcohol aantrekkelijk. Daardoor bestaat 
het risico dat ze op jonge leeftijd beginnen met drinken en op latere leeftijd te veel en te vaak gaan 
drinken. 
 
Kinderen ontwikkelen al vanaf hun tweede jaar zogenaamde alcoholcognities: ze leren over alcohol. 
Vanaf het vierde jaar beginnen kinderen te onthouden wanneer hun ouders drinken. Ook merken ze dat 
het gedrag van hun ouders verandert, nadat ze hebben gedronken. Vanaf hun zesde jaar hebben 
kinderen positieve verwachtingen over de effecten van alcohol. Dat betekent dat veel kinderen die hun 
ouders zien drinken, positiever gaan denken over alcohol dan kinderen die hun ouders niet zien drinken. 
Dit vergroot de kans dat deze kinderen op jonge leeftijd gaan drinken en later te veel gaan drinken. 
Kortom: zien drinken, doet drinken. 
 
Door geen alcohol te drinken in het bijzijn van kinderen geef je ze het goede voorbeeld mee.  
 
Van maandag 7 t/m zondag 13 november loopt de campagne Zien drinken, doet drinken. Samen met de 
gemeente, GGD, Novadic-Kentron en andere partner organisaties maken we ouders en andere 
opvoeders bewust van de voorbeeldfunctie en de invloed die zij hebben op het latere drinkgedrag van 
kinderen. We willen een positief signaal afgeven: ouders hebben meer invloed dan ze misschien denken. 
 

Meer informatie vindt u op de website: www.ziendrinkendoetdrinken.nl. 

http://www.ziendrinkendoetdrinken.nl/
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