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Beste ouders, verzorgers, 

 

Het is herfst! Op het plein wordt door de kleuters hard gewerkt om de bladeren bij 

elkaar te vegen. Nog leuker is het om in die bult 

bladeren te gaan liggen! 

Deze natte tijd betekent ook gladheid en het is al 

v roeg donker, dus oppassen geblazen wanneer uw 

kind met de fiets komt. Zichtbaar zijn is van groot 

belang, dus lampen/fiets check bij de fiets van uw 

kind, kan nooit kwaad.  

 

 

Tot nu toe hebben we alle afwezigheid van leerkrachten 

kunnen ondervangen. De vervanging regelen was soms 

echt een puzzel, maar helaas nodig. Niemand van ons is 

positief getest, een hele geruststelling. We hopen dat het 

rustig blijft en dat ook u alert blijft op klachten bij uzelf of 

naasten. Alleen dan….kunnen we ‘gezond’ onderwijs 

blijven geven. 

 

 

Feestdagen festiviteiten 

Alles gaat net wat anders dit jaar en zo ook de festiv iteiten door het jaar heen. 

Sinterklaas kan (tot nu toe) nog op school komen en hij neemt ook zijn pieten mee. 

Maar de intochten kunnen niet doorgaan en dus ook niet in Noordijk. Gelukkig wel in 

Nederland en dus ook op school.  

De ouderraad heeft inmiddels ook vergaderd over de activiteiten die normaal 

gesproken met kerst en oud en nieuw gedaan worden. Bijvoorbeeld de collecte 

rondom Sinterklaas tijd en de verkoop van oliebollen op oudjaarsdag. Dit alles is niet 

mogelijk dit jaar. We denken aan alternatieven om zo de schoolkas te spekken. 

Mocht u iets weten, ideeën zijn altijd welkom! 

  



Gezond! 

Wij zijn, zoals u weet, fan van gezond op school. We zitten in een groene omgeving, 

spelen op het groene plein, zien graag fruit/groente en gezonde lunches en houden 

van beweging! 

Tot nu toe werden we ieder jaar uitgeloot om mee te doen met het Europese 

groente en fruit project…….en dat is ook dit jaar gelukt! 

Dat betekent:            

Voor alle                    

kinderen 

20 

weken 

lang 

gratis 

fruit op 

drie 

dagen 

per 

week.                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

We houden u op de hoogte welke dagen we fruit krijgen, dat is even afwachten. 

Kiwistickers 

Net als afgelopen jaren sparen we weer KIWISTICKERTJES! Bij volle poster krijgen we 

heel veel kiwiballen en daar spelen alle kinderen graag mee. Dus…mocht u thuis 

kiwi’s eten, heel graag de stickertjes mee naar school. Dank! 

 

 

 

 



Nationaal Schoolontbijt 

Natuurlijk hoort gezond ontbijten er 

ook bij. Wij gaan vrijdag 6 november 

op school ontbijten. Dus thuis ontbijten 

is niet echt nodig. Uw kind hoeft niets 

mee te nemen. Behalve het gewone 

tien uurtje en de lunch natuurlijk. 

 

 

 

Wat/wanneer Wie Waar 
Workshops ronde 2 

Week 44, 45, 46, 47 en 48 

Groep 3-8 Op school 

Oudergesprekken, Week 45 Alle leerkrachten met de 

ouders van alle kinderen 

Per telefoon 

Technieklokaal bezoek,  

3 november 

Groep 7-8 Borculo 

Muzieklessen gegeven door 

muziekdocent, 

11 november, 18 november 

Groep 1-6 In de eigen klas 

Nationaal schoolontbijt, 

6 november 

Alle groepen Op school 

Eerste fruit op school week, 

Dagen geven we tzt aan 

Voor alle kinderen op school 

een tien-uurtje 

Op school 

Week van de mediawijsheid, 

Mediamasters 

Groep 7-8 In eigen groep 

Zwemles 4,5,6 

10 november 

Groep 4,5,6 Zwembad Neede 

3 december, Sint op school Alle groepen, geen 

ouders/verzorgers erbij.  

Op school 

 

 

  



 


