Nummer 05
8 november 2018
Data om te onthouden:
Via deze link (De agenda) kunt u de actuele agenda bekijken.
08 november
Lampionnenshow (18.30 – 19.30 uur)
14 november
Vanaf vandaag 3 keer schoolfruit per week (zie verderop in deze Elsakker Info)
15 november
Groepen 3,4 en 5 Schooljudo
19 november
GMR: informatieavond Voortgezet Onderwijs
19 en 22 november
Oudergesprekken
22 november
Groepen 3,4 en 5 Schooljudo
23 november
Groepen 1 t/m 4 vrij
29 november
Presentatie Kubusproject (19.00 uur)

Vanuit het bestuur
De afgelopen jaren heeft het ondersteuningsteam van OPON een ouderavond georganiseerd voor ouders van de
scholen uit Noordenveld. De ouders van alle scholen waren welkom op een dergelijke avond.
In het voorjaar willen wij wederom een avond organiseren.
In de bijlage van de Elsakker Info vindt u een brief voor u als ouders om te inventariseren hoeveel ouders
belangstelling hebben voor een dergelijke avond. We willen u daarom ook vragen om voor 23 november vrijblijvend
een mail naar De Elsakker te sturen als u belangstelling heeft.
Zijn dit voldoende mensen (bestuur breed), dan wordt er een datum geprikt en dan zal er een definitieve opgave
plaatsvinden.

Lampion lopen
In Westervelde zal er, net als in Norg, op zondag 11 november lampion
gelopen worden.

Oudergesprekken
In de week van 19 november zullen de oudergesprekken plaatsvinden. U
wordt hier via de leerkracht voor uitgenodigd.

Hoofdluiscontrole:
Vorige week dinsdag zijn alle leerlingen weer gecontroleerd op hoofdluis. Gelukkig
zijn er geen luizen of neten gevonden.
Elke dinsdag na een vakantie worden alle leerlingen gecontroleerd op hoofdluis
door het hoofdluisteam.
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Nationaal schoolontbijt

Vanochtend zijn we gestart met een gezellig ontbijt. Voor een half miljoen kinderen heeft het Nationaal Schoolontbijt
deze week een gezond ontbijt verzorgd volgens de richtlijnen van het Voedingscentrum en met de steun van Jongeren
Op Gezond Gewicht, de Maag Lever Darm Stichting en de Nederlandse Coeliakie Vereniging.

Fietscontrole
Afgelopen woensdag was de fietscontrole. Heel veel leerlingen hadden hun fiets mee. De verkeerscommissie heeft
samen met de vrijwilligers van VVN de fietsen gecontroleerd. Zij waren heel erg tevreden. Als de fiets helemaal in orde
was, kreeg je een Oké sticker.

De actie was een groot succes.
Bedankt!

Kubusproject
We zijn nog steeds druk met het kubusproject. Voor de leerlingen wordt het steeds duidelijke waar ze mee
bezig zijn. Afgelopen woensdag zijn ze naar Tuincentrum Wiebe Wesstra in Haulerwijk geweest. Hier
hebben de leerlingen kunnen rondlopen, kijken en vragenstellen. Ze hebben weer heel wat opgestoken
voor hun project.
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Beste ouders,
Van 13 november t/m 20 april krijgen uw kinderen op school gratis drie stuks groente en fruit per week. De
school doet namelijk mee aan EU-Schoolfruit! Ook zijn er lessen over fruit, groente en gezonde voeding.
Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten fruit en groente te eten. Dat is niet alleen
gezond, maar ook leuk!

EU-Schoolfruit op OBS De Elsakker
De drie vaste groente- en fruitdagen op De Elsakker worden:
woensdag, donderdag en vrijdag
Wij ontvangen de levering van de leverancier C. J. Den Daas B.V.

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-Schoolfruit- en groenteprogramma 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 en de ouders géén
kosten verbonden aan het programma. U kunt hierover meer lezen op www.euschoolfruit.nl.
Op naar een lekker en gezond schooljaar!

Steunpunt Smaaklessen & EU-Schoolfruit
www.euschoolfruit.nl | euschoolfruit@wur.nl | 0317- 485966
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