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AGENDA
Week 46 t/m
Week 16
5 dec

Wo/Do/Vrij geen fruit mee

Sinterklaas

TOETS- EN HUISWERKKALENDER
7 dec
Engels blok 2
12 jan (nieuwe
datum)
Natuur & Techniek H2

Alle groepen
1 t/m 4 middag vrij
5 /m 8 tot 14.00 uur

Gr. 7
Gr. 8

ROTS EN WATER

VERJAARDAGEN
5 dec
5 dec
7 dec

Finn Vos
Mees Vos
Frank Barkhof

Gr. 8
Gr. 8
Gr. 8

Sinterklaas 5 december 2017
Aankomende dinsdag zal Sinterklaas een bezoek brengen aan onze school.
De kinderen hoeven deze dag géén tussendoortje en drinken mee te nemen.
Graag willen we Sinterklaas en zijn twee pieten verwelkomen op het grote plein.
De kinderen van groep 5 t/m groep 8 kunnen hun surprises vanaf 8.20 uur in hun eigen klas brengen
en direct naar het plein komen. De kinderen van groep 5 gaan dan via de hoofdingang naar binnen en
ook weer naar buiten, dan lopen ze buitenom naar het plein. Vervolgens gaan ze buiten op het plein
bij hun eigen leerkracht staan.
De kinderen en ouders van groep 1 t/m 4 blijven voor 8.30 uur buiten op het grote plein waar de
leerkrachten hen opvangen. De ouders die willen kijken kunnen achter alle kinderen gaan staan, zodat
er voldoende ruimte blijft voor de kinderen. Na de aankomst van de Sint en de pieten gaan alle
kinderen terug naar hun eigen groep, waar ze het sinterklaasfeest vieren. Groepen 1 t/m 4 zijn om
12.00 uur vrij.
Groepen 5 t/m 8 blijven een broodje eten op school en zijn allemaal om 14:00 vrij. Vergeet niet om
zelf een lunchpakketje mee te nemen.
Schoencadeautje
Wat een verrassing, alle kinderen van de school zijn woensdag verwend met een leuk schoencadeautje.
Wat fijn dat de Sint met de Pieten zo hard heeft gewerkt om alle kinderen van een leuk cadeautje te
voorzien. Dank u Sinterklaasje!
Vreemd bed aangetroffen

Vanochtend vond Juf Karin op de Deel een bed. Omdat ze geen idee had van wie het bed was of hoe
het bed daar is gekomen, zijn diverse kinderen het bed gaan onderzoeken. In het bed is een soort
pyjama aangetroffen en een tandenborstel. De pyjama lijkt afkomstig van Sinterklaas….
Wordt vervolgd…

Aangepast lesrooster op dinsdag 5 december
Op dinsdag 5 december hebben we een aangepast rooster op school voor de groepen 5 t/m 8. Zoals
u al in de kalender hebt kunnen lezen, zijn de groepen 1 t/m 4 de middag vrij. We hebben ervoor
gekozen om de groepen 5 t/m 8 op
deze dag een continurooster aan te
bieden. Deze kinderen gaan dan van
8:30 tot 14:00 naar school. Hierdoor
hebben we ook meer tijd voor alle
gedichten en surprises. Voor de
groepen 5 t/m 8 geldt dat de
kinderen zelf boterhammen voor
tussen de middag meenemen.

Vergadering OV
Afgelopen dinsdag heeft de oudervereniging de tweede vergadering van het schooljaar 2017-2018
gehad. De zakelijke ouderavond en het schoolontbijt zijn geëvalueerd, tevens is de komende
activiteit Kerst besproken.
Alle voorbereidingen voor het Sinterklaasfeest op dinsdag 5 december zijn inmiddels getroffen.
Mochten er vragen, opmerkingen, ideeën of iets dergelijks zijn voor de oudervereniging dan kunt u
dat via ons nieuwe emailadres: ov.demarke@gmail.com.
Natuurlijk kunt u ook de leden persoonlijk benaderen.
Sprookje Tolbert
Voor de 65e keer wordt er in Leek/Tolbert een sprookje opgevoerd voor de basisscholen in
Noordenveld en omliggende gemeenten. We gaan erheen met de groepen 5, 5/6 en 6. De
voorstelling heet: "De gouden spiegel van Pierewiet".
Dit jaar zijn we uitgenodigd voor de vrijdagmiddagvoorstelling op 15 december. We vertrekken met
bussen om 13.00 uur vanaf school (de voorstelling start om 13.30 uur). Wilt u ervoor zorgen dat uw
kind op tijd terug is? We denken dat we ca. 15.30 uur weer terug zijn bij school.
Toneelvoorstelling kleuters
Zoals we al hebben aangekondigd gaan de kleuters vrijdag 15 december naar de voorstelling 'De
gouden toverketting' op de basisschool De Nijenoert in Leek.
Er hebben zich al een aantal ouders aangemeld om te rijden, maar nog niet voldoende om alle
kleuters te kunnen vervoeren. Wilt u ook rijden en de voorstelling bekijken, dan kunt u zich
opgegeven op de lijst die hangt op de deur van de klas.

EU-Schoolfruit
Zíen eten, doet eten! Bij EU-Schoolfruit proeven kinderen verschillende soorten fruit en groente. Dat
is lekker en gezond, want in elke soort zitten weer net andere gezonde stoffen. In de praktijk blijkt:
zíen eten, doet eten. Ook als kinderen nog geen grote smaakavonturiers zijn, doen ze in de klas
lekker mee. Als een kind gevarieerd eet, krijgt het alle gezonde stoffen binnen die het in de groei
nodig heeft. Thuis kunt u de smaakontwikkeling ook stimuleren. Complimenteer uw kind als het iets
nieuws proeft. Kinderen zijn soms pas gewend aan een onbekende smaak na tien tot vijftien keer
proberen. Blijf dus geduldig en houd het positief.
Waarom EU-Schoolfruit? EU-Schoolfruit werkt! Het is lekker, gezond, leerzaam en duurzaam!
Het is lekker en gezond. Op dit moment eet maar 2% van de Nederlandse kinderen genoeg groente.
Een kwart krijgt elke dag twee stuks fruit. De porties vergroten is gemakkelijk en levert
gezondheidswinst op. Een goede eerste stap is: vaker fruit en groente eten op school.

Het werkt. Leerlingen die naar een school gaan met een goed schoolfruitbeleid, kiezen thuis ook
vaker voor fruit tussendoor. Ook eten zij meer groente dan voorheen. 80% van de ouders vindt
schoolfruit prettig.
Het is helder. Voor ouders en leerkrachten is het gemakkelijk om het schoolfruitbeleid uit te leggen.
Het is duurzaam. Veel soorten fruit en groente hebben een relatief lage klimaatbelasting. Dat geldt
voor soorten uit de volle grond en van het seizoen, maar bijvoorbeeld ook voor een aantal
importproducten, zoals bananen en sinaasappels.
Het is leerzaam. Kinderen ontdekken meer over de herkomst van eten, de seizoenen en over de
verschillende soorten fruit en groente.
Het kan helpen om overgewicht te voorkomen. Op dit moment is één op de zeven kinderen te
zwaar. Fruit en groente verzadigen goed en leveren relatief weinig calorieën. Als kinderen meekrijgen
dat fruit en groente lekker zijn voor tussendoor, kan dit helpen om minder te snoepen en snacken.
Een gezonde school presteert beter. Leerlingen op scholen waar gezond wordt gegeten: zitten
lekkerder in hun vel, krijgen minder snel griep, voelen zich fitter en leren makkelijker.
Volgende week krijgen de kinderen wortels, mandarijnen en sinaasappels. Wanneer u denkt dat uw
kind bepaalde groenten of fruit echt niet lust, vragen we u om een ander stuk fruit of groente mee te
geven. Uiteraard zullen we wel stimuleren om het aangebodene te proberen.

