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Maandag 2 november   
Afsluiting Kanjerweek 
 
Vandaag wordt de Kanjerweek afgesloten. Onze Lio-stagiaire juf Jet heeft 
een heel programma in elkaar gezet (klassen doorbroken) waarbij de 
leerlingen verschillende activiteiten krijgen aangeboden. Houdt u onze 
Facebookpagina in de gaten voor foto’s! 
 
De hele afgelopen week is er extra aandacht besteed aan de sociaal-emotionele 
ontwikkeling en omgang met elkaar. Maandag kregen de leerlingen bij binnenkomst een 
sleutelhanger, in de klassen zijn diverse activiteiten georganiseerd, het kanjerlied is 
geoefend en groep 8 heeft filmpjes gemaakt die in de andere groepen als voorbeeld voor 
de omgangsregels kunnen worden gebruikt.   
 
 

Nieuwe trap 
 
In de herfstvakantie is de ingang van de locatie Carnissedreef voorzien 
van een nieuwe trap en hol. Hierdoor is de school nu ook goed 
toegankelijk voor ouders met buggy’s of kinderwagens en mindervaliden.  
 

 

Edina-project: EDucation International for Newly Arrived migrant pupils 

 
Afgelopen woensdag en donderdag zijn juf Ellen en onze juf Firdevs naar Utrecht 
geweest voor het bijwonen van een tweedaagse bijeenkomst over het Edina-project. 
Doel van dit project is samenwerking tussen scholen en de universiteiten van Utrecht, 
Gent, Rotterdam en Helsinki, om het onderwijs aan nieuwkomers te verbeteren.  
 
Wij vinden het heel zinvol om op deze manier onze kennis te kunnen 
delen en te kunnen leren van anderen. Via de nieuwsbrief zullen we u 
op de hoogte houden van de ontwikkelingen op dit gebied. 
 
 

Herinnering: Wijziging gymrooster! 
 
Na de herfstvakantie is het gymrooster voor de kleuters aangepast. 
Hierdoor starten de leerlingen van groep 1/2 b op vrijdag om 08.30 
uur in de gymzaal aan de locatie Carnissedreef. Let op: U dient uw 
kind zelf naar de gymzaal te brengen! 

 
 
Fittest 

 
Volgende week zullen de leerlingen tijdens de gymles een fittest ondergaan. Bij deze test 
wordt gekeken naar de conditie van uw kind. Ook worden lengte en gewicht gemeten. 
Een gezond lichaam en gezonde levensstijl zijn belangrijk voor de ontwikkeling van uw 
kind. De resultaten van de fittest krijgt u via het Lekker Fit! rapport.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Koffieochtend voor ouders 

08.30 uur – Carnissedreef 

 

SSV Aikido  

16.00-18.00 uur 

Dinsdag 3 november  

 

Extra gym: Volleybal 

15.30 – 16.15 uur 

Voor leerlingen van de 

groepen 5, 6 en SK3 

 

 

Woensdag 4 november 

 
SSV Voetbal 

15.30 – 16.30 uur 

 

 

Donderdag 5 november 

 

Koffieochtend voor ouders 

08.30 uur - Fazantstraat 

 

Extra gym: Volleybal 

15.30 – 16.15 uur 

groepen 7, 8 en SK4 

 

SSV Basketbal 16.15-18.00  

 

 

 

Vrijdag 6 november 

 

GEVONDEN VOORWERPEN 

 

Is uw kind iets kwijt? Op 

beide locaties hebben wij 

een bak met gevonden 

voorwerpen!  
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Maandag 9 november    

EU schoolfruit –en groenteprogramma 
Zoals u al eerder heeft kunnen lezen, zijn wij ook dit schooljaar weer 
ingeloot voor dit programma. Het doel van dit programma is een 
gezonde leefstijl van kinderen te stimuleren.  
 
De komende 21 weken krijgen de leerlingen 3x per week fruit aangeboden. Zelf dient u 
de overige 2 dagen te zorgen voor een gezonde pauzehap. Het schema is als volgt: 
 

DAG WIE ZORGT VOOR DE GEZONDE PAUZEHAP? 

 

Maandag Ouder(s) / verzorger(s) 

Dinsdag Ouder(s) / verzorger(s) 

Woensdag School 

Donderdag School 

Vrijdag School 

 

 
Groente –en fruitbingo 
Vorig schooljaar was de groente –en fruitbingo een groot succes! 
Om het Schoolfruitprogramma goed te starten, willen we 
volgende week weer beginnen met deze bingo. Doel van deze 
wedstrijd is de leerlingen te laten variëren bij het eten van groente 
en fruit.  
 
Uw kind krijgt een sticker voor op de bingokaart, wanneer een 
nieuw soort groente of fruit mee naar school wordt genomen. Als 
de kaart vol is ontvangt uw kind een groente –en fruitdiploma en 
een klein cadeautje 

 
 
Even voorstellen: De schooldiëtiste 
Dit schooljaar hebben we een nieuwe schooldiëtiste: Dinja van Haren. In onderstaand 
stukje stelt zij zich aan u voor: 

 
Mijn naam is Dinja van Haren en ik zal vanaf dit schooljaar 
de nieuwe schooldiëtist zijn bij jullie op school. De komende 
week zal ik tijdens de fittest alle kinderen gaan meten en 
wegen. Na deze metingen krijgen de kinderen hun lekkerfit 
rapport mee en kan uw kind bij een score “kan beter” of  
“kan veel beter” op het gebied van lengte en gewicht 
uitgenodigd worden. Jullie komen dan bij mij op gesprek. In 
dit gesprek ga ik kijken hoe ik jullie zoon of dochter kan 
helpen bij  een gezonder voedingspatroon. Ik ga uw kind 
dus niet op dieet zetten.  

 
Naast kinderen met overgewicht kan ik iedereen helpen op het gebied van voeding.  
Denkt u bijvoorbeeld aan ondergewicht, kinderen die geen groente willen eten en lichte 
voedselallergieën. Bij vragen kunt u contact opnemen met de gymdocenten of de 
ouderconsulent. Zo komt uw vraag bij mij terecht. Ik zal binnenkort ook een aantal 
voorlichtingen geven in de ouderkamer, dus kom gezellig een keer langs. 
 

 

Koffieochtend voor ouders 

08.30 uur – Carnissedreef 

Dinsdag 10 november 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woensdag 11 november 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donderdag 12 november 

 

Koffieochtend voor ouders 

08.30 uur - Fazantstraat 

 

 

 

 

 

Vrijdag 13 november 

 

 


