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Baby nieuws 
Wellicht heeft u het al gehoord?! Net voor de herfstvakantie heeft juf Emine ons 
verrast met superleuk nieuws. Juf Emine en haar man Kamil krijgen er een broertje of 
zusje bij voor hun zoon Kenan! We wensen hen een goede zwangerschap toe! 
 

Schoolreis groep 3 t/m 6 
Vrijdag 29 oktober zijn groep 3 t/m 6 op schoolreis geweest naar de Efteling. 
We kijken terug op een zeer geslaagde en gezellige dag. Iedereen kwam moe, maar voldaan thuis. 
Het was heel fijn dat we dit weer konden ondernemen met de leerlingen. 
De leerlingen van groep 1-2 gaan op een later moment dit schooljaar nog op schoolreis. Als er meer 
bekend is over de datum en locatie, dan hoort u dat van ons. 
 
EU Schoolmelk  
Dit schooljaar zijn wij ingeloot van voor EU schoolmelk. Van 1 november 2021 t/m 8 april 2022 
krijgen de kinderen gratis twee keer per week Schoolmelk aangeboden!  
 
Aanleiding en achtergrond 
Schoolmelk is een bestaand initiatief van FrieslandCampina waarmee al jaren zuivel op school wordt 
gefaciliteerd met abonnementen via ouders. In het schooljaar 2020-2021 zijn we gestopt met de 
abonnementen om juist alle kinderen op school van zuivel te kunnen voorzien. Een gezonde keus 
aanbieden werkt namelijk aanstekelijk en zo kunnen alle kinderen meedoen. Er hebben 200 scholen 
deelgenomen aan de pilot van het EU-Schoolzuivelprogramma. De pilot werd gefinancierd door 
FrieslandCampina en de Europese Unie. Er waren voor de school en ouders géén kosten verbonden 
aan de pilot. Dit jaar zal schoolzuivel weer aangeboden worden voor alle kinderen op school en zal er 
géén kosten aan verbonden zijn.  
 
Beoordeling Schoolzuivelprogramma 
Dit nieuwe programma is in schooljaar 2019-2020 en schooljaar 2020-2021 getest door team 
Schoolzuivel van FrieslandCampina en wordt door de deelnemende scholen gewaardeerd met 
een 8.4!* 
 
Werkwijze 
Met Schoolmelk zorgen we dat alle kinderen in de klas een gezonde keus krijgen aangeboden door 
kennis te maken met zuivel, een gezond alternatief op suikerhoudende drankjes dat valt binnen de 
Schijf van Vijf. Schoolmelk wordt aangeboden door FrieslandCampina en wordt ondersteund door de 
Europese Unie en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.  

Vrijdag 5 november Groep 1-2 zijn vrij 

Maandag 8 november NIO toets voor groep 8 

Vrijdag 19 november Groep 1-2 zijn vrij 



In het kort houdt Schoolmelk het volgende in: 
o Gratis lekkere koude zuivel voor ieder kind dat zuivel drinkt / wil drinken.  
o 20 weken, 2 dagen per week.  
o Zuivel beschikbaar voor elk kind. 
o Aanleren van gezonde eetgewoontes. 

 
Op Waayer Wadenoijen gaan we de schoolmelk producten aanbieden. Het is handig als de leerlingen 
dan een beker mee hebben waarin dit kan of hiervoor hun beker gebruiken die ze tijdens de 10 uur 
pauze hebben leeggedronken. De leerlingen worden niet verplicht om het te drinken, maar we 
bieden het wel aan om ze kennis te laten maken met eventuele nieuwe smaken. 

 
* Bron: evaluatie Schoolzuivelprogramma 2020-2021 door Right Marktonderzoek. Bekijk hier de volledige resultaten van dit 
onderzoek. 

 

Ik Dans! 
Dit schooljaar doen we weer mee met het Ik Dans! project. Aanstaande dinsdag beginnen onze 
danslessen weer. De groepen 1 t/m 6 krijgen dan wekelijks de lessen in de gymzaal.  
De leerlingen moeten dan hun gymschoenen mee en makkelijk zittende kleding aan!  
De danslessen wordt door een professionele 
dansdocent verzorgd. Voor onze lessen komt Anna 
Zwijsen. 

 
Ouderbijdrage 

Na overleg met de penningmeester van onze ouderraad hebben we een bedrag vastgesteld 
voor de vrijwillige ouderbijdrage voor dit schooljaar. Van deze bijdrage worden verschillende 
activiteiten voor de leerlingen betaald. Te denken valt aan Sinterklaas en Kerst. We hebben 
gezamenlijk besloten om het bedrag voor dit schooljaar vast te stellen € 39 per leerling.  
Namens de penningmeester van de ouderraad vraag ik u dit bedrag (€ 39) over te maken 
naar NL 66 INGB 0002 7236 59 op naam van O.B.S. de Waayer. Bij de betaling graag de naam 
én groep van uw zoon en/of dochter vermelden. 

 

EU-Schoolfruit 
Dit schooljaar zijn wij ook ingeloot voor EU-Schoolfruit. Van 15 november 2021 
t/m 22 april 2022 krijgen de kinderen gratis drie porties groente en fruit per 
week aangeboden.  
 
Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten fruit 
en groente te eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook leuk! 
 
Net als vorig schooljaar zullen we het schoolfruit aanbieden op woensdag, 
donderdag en vrijdag. We hebben de maandag uitgekozen als koekdag. Op de 
overige dagen eten de kinderen als 10-uurtje dus fruit. Wij bieden het vervolgens 
aan de kinderen aan. U bent vrij om zelf ook nog fruit mee te geven voor deze dagen.  
 
Wilt u elke week weten welke stuks fruit of groente uw kinderen ontvangen? Schrijf u dan in voor de 
Nieuwsbrief voor Ouders via www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief 
Het EU-Schoolfruitprogramma is een goede start om de aanbevolen hoeveelheid groente en fruit per 
dag te halen. Het EU-Schoolfruitprogramma 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 

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2021/06/Beoordelingsrapport-Schoolzuivel-2020-2021.pdf
http://www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief


en de ouders géén kosten verbonden aan het programma. U kunt hierover meer lezen op 
www.euschoolfruit.nl 

 
~Overig nieuws~ 

 
 
 
 

 
Kom je gezellig dansen met de zwarte Pieten? 

Datum: Vrijdag 19 november 2021 
Locatie: basisschool de Cambier, locatie de 
Hoge Hof 2a 
Tijd: 19:00 – 21:00 uur 
Entree: € 2,50 per kind 
 
 
 

Voor deelname aan deze activiteit graag opgeven voor  
vrijdag 12 november a.s. d.m.v. : 

E-Mail:  avezaathsetoverbal@gmail.com  
                              www.facebook.com/avezaathsetoverbal 

Whatsapp: 0642253675 

Geef je snel op, want vol = vol 
 

 
Wij verzoeken ouders vriendelijk aanwezig te zijn deze avond. 
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