Editie: februari 2020

Agenda:
6 februari
10-11 februari
11 februari
13 februari
14 februari
14-15 februari
17 februari
21 februari
22 febr-1 maart
2 maart
4 maart
10-11 maart
23 maart
30 maart

Gezonde traktaties
KIJK-rapport
Oudergesprekken groep 1-2
Groep 1-4 vrij
Rapport groep 3-8
Schooladvies groep 8
Oud papier
Start Kind-Oudergesprekken
Vergadering ouderraad
Carnaval op school
Groep 5-8 ’s middags vrij
Voorjaarsvakantie
Hoofdluiscontrole
Vergadering Ouderpanel en MR
Smaartje
Centrale Inschrijfavonden VO-scholen
Vergadering ouderraad
Groep 1-8 vrij (studiedag team)

Als school willen we de gezondheid van kinderen
ondersteunen. Dat is bijvoorbeeld de reden dat we jaarlijks
intekenen voor gratis schoolfruit en geïnvesteerd hebben in
verbetering van het bewegingsonderwijs.
Toch zien we dat er regelmatig snoep wordt getrakteerd bij
verjaardagen en dat veel kinderen die overblijven snoep bij
zich hebben voor de lunch. Dat is gewoonte gewordenin
Nederland, dus ook bij ons
In het ouderpanel, MR en ouderraad bespreken we dit en we
zouden graag meer gezonde dingen willen.
Regelmatig trekken ouders aan de bel…ze willen hun kind
graag opvoeden in gezondheid en hun kinderen worden op
school geconfronteerd met veel snoep.
Aan alle ouders willen we het volgende verzoek doen:
Wilt u traktaties beperkt houden en bij hoge voorkeur gezonde
alternatieven meegeven. Op internet zijn veel leuke gezonde
suggesties te vinden.
En een oproep aan alle ouders van kinderen die overblijven:
geef geen snoep meer mee. Het is een ongezonde gewoonte.

Gefeliciteerd en lang zullen ze leven!
…de jarigen van februari
6 februari
11 februari
12 februari
14 februari

Jessey Ye
Nobiel Asmelash, Chelsey Hack
Britt Derksen
Zoey Konings, Milena Vanhees

Oud papier – geen plastic erbij s.v.p.
In de oud-papier-container die elke maand voor de school
staat wordt helaas vaak plastic aangetroffen. We verzoeken
alle ouders om oud papier in een doosje aan te leveren of de
plastic zak leeg te maken. We riskeren anders een boete en
dat is zonde i.v.m. de opbrengst. Hartelijk dank voor uw
medewerking.

Schoolcontactpersonen
De schoolcontactpersonen begeleiden ouders en kinderen bij
klachten. Vanaf heden zijn juf Annemieke Huijgens en juf
Linda Hommes de aanspreekbare contactpersonen.

Bij overblijf zelf drinken meegeven
Mede op verzoek van ouders in ouderraad, ouderpanel en MR
hebben we besloten in overleg met LPS-Breek4U om op korte
termijn te stoppen met drinken aanbieden op school. Veel
kinderen kiezen voor suikerhoudende drankjes zoals Yogho en
fruitsappen. Als die keuzemogelijkheid er is kiezen kinderen
simpelweg niet voor thee of melk.
Om ouders de gelegenheid te bieden om zelf te kunnen
bepalen wat kinderen drinken stoppen we met deze service.
Het is dan de bedoeling dat ouders zelf drinken in een goed
afsluitbare beker meegeven. De prijs van de overblijf gaat
hiermee een stukje omlaag.
We zijn nog in overleg met Breek4U om te bepalen wanneer
dat zal ingaan. We laten u dat z.s.m. weten.
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Vasteloaved op Sint Maarten

Na het succes van de talentenshow vorig jaar hebben we dit
jaar het idee om dit een beetje te combineren met de optocht.
We veranderen het schoolplein in een reuzegroot Leuttejater.
In dit theater mag iedereen die dat wil een act, kunstwerk,
opvoering, stukje oid laten zien. Kinderen die dat niet willen,
mogen in groepjes de acts langslopen en jureren. Natuurlijk is
er ook een ‘echte’ jury en worden er weer prijzen verdeeld.
Aan het einde van het theater gaan we nog even dweilen en
doen we een poging om het hele plein, dus ook de ouders, de
zevensprong te laten dansen. We sluiten de ochtend af met
het traditionele broodje knakworst en om 12.00 uur hebben
alle kinderen vakantie. Bij slecht weer verplaatsen we het
theater naar binnen.
De Prins, de Nar, de Gróótse Boer en La Force komen rond
11.15 uur naar school. Zij zullen de prijsuitreiking verzorgen.
Dit jaar is er voor het eerste een “jeugdprotocol” Dat betekent
dat er vier kinderen als pakkendragers meegaan met de
volwassen mannen.

Wijziging schooltijden op woensdag m.i.v. de
zomervakantie 2020 – herhaling bericht

Met ingang het nieuwe schooljaar (na de zomervakantie)
passen we de schooltijden op woensdagochtend aan.
De kinderen in groep 1-4 zijn nu uit om 12.00 uur en de
kinderen in groep 5-8 om 12.30 uur. Dat wordt, met
instemming van ouders in ouderpanel en medezeggenschapsraad gelijk getrokken. Na 1 augustus 2020 zijn alle groepen op
woensdag uit om 12.15 uur. We voldoen hiermee nog steeds
aan de wettelijke verplichtingen voor het totaal aantal uren dat
kinderen naar school gaan. Verder leek het ons correct om de
ouders hierover tijdig te informeren, zodat u er evt. met
werkzaamheden rekening mee kunt houden.
Tot aan de zomer blijven uiteraard nog de oude schooltijden
op woensdag van toepassing.

Het volgende Smaartje verschijnt op
woensdag 5 maart 2020
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