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Beste ouders, verzorgers, 
 

De herfst is gearriveerd! Op het plein is dat te zien; 

volop bladeren! De kinderen spelen er heerlijk mee, dat is 

genieten. Natuurlijk wordt er ook buiten geleerd. Bewegend leren kan 

immers binnen en buiten.  

De komende maand staat er van alles op het programma. De nieuwe 

workshopronde start, de techniekweek komt eraan, en we kunnen weer schoolfruit 

uitdelen. Daarbij is er iets nieuws; schoolzuivel. In deze nieuwsbrief leest u hierover 

meer, veel leesplezier! 

Bezoekje aan de bieb groep 5-8 

De kinderboekenweek is dan wel afgelopen maar een bezoek aan de bieb is altijd 

goed. En toevallig is dit bezoek niet aan de gewone bieb van Neede….Nee, het is 

een bezoek aan de griezelbieb! Brrr… 

Meester Jesse en juf Elona gaan maandag met de kinderen op de fiets naar Neede, 

willen de ouders/verzorgers (en natuurlijk de kinderen zelf!)eraan denken dat de 

kinderen de fiets meenemen naar school?  

 

Nationaal schoolontbijt 2021 

Op vrijdag 5 november doen wij mee 

met het Nationaal School ontbijt. Dat 

betekent dat ALLE kinderen gezellig 

op school mogen ontbijten. 

En dit jaar gaan we met de hele 

school gezellig samen in 1 lokaal 

ontbijten. Omdat het kan      ! 

Wilt u denken aan het meegeven van 

de 3 B’s? Bord, beker en bestek? 

Dank! 

 

 



Sinterklaas 2021 

Hoe het in Nederland gaat, weten we niet. Wat we wel weten is dat Sint naar 

Noordijk komt! 

Vanuit het Kindcentrum is er een intocht georganiseerd : 

 

U bent van harte welkom! 

Op school komt de Sint donderdagmiddag 2 december. We hanteren de normale 

schooltijden. We zullen natuurlijk foto’s op Klasbord zetten om u een beetje te laten 

meegenieten.  

Voor de onderbouw zijn de kadootjes al geregeld (top!). In de groepen 5-8 gaan we 

lootjes trekken op 17 november. Wanneer uw kind in groep 5-6 zit wordt er verteld 

dat we de Sint moeten helpen en dat we daarom lootjes trekken en voor elkaar iets 

kopen. Wilt u uw kind hier een beetje op voorbereiden? 

Uw kind krijgt te zijner tijd een envelop met 5 euro mee om een kadootje voor de 

ander te kopen.  

School fruit 

Van 15 november t/m 22 april krijgen 

alle kinderen op onze school drie 

porties groente en fruit per leerling 

per week. De school doet namelijk 

mee aan EU-Schoolfruit! Na 20 weken 

kunnen uw kinderen zelf groente en 

fruit meebrengen naar school. 

De groente- en fruitlevering die uw 

kind krijgt vanuit het EU-

Schoolfruitprogramma is een 

aanvulling op de Aanbevolen 

Dagelijkse Hoeveelheid (ADH). Met 

de groente- en fruitlevering van het 

EU-Schoolfruitprogramma (minimaal 



70 gram per portie) maken kinderen een goede start om de ADH te halen! Daarom 

helpen we een handje. Kinderen proeven vaak meer wanneer ze andere kinderen 

dit ook zien doen. En wist u dat kinderen soms pas gewend zijn aan een onbekende 

smaak na 10 tot 15 keer proberen? 

Wij laten u weer via de posters en op Klasbord zien wat er komt en wanneer.  

 

School zuivel 

Al een aantal jaren doen we mee aan het Schoolfruit 

en groenteplan. Maar…we hebben dit jaar iets 

nieuws erbij! Schoolzuivel. Team Schoolzuivel is al 

jarenlang dé expert in zuivel op scholen en heeft voor 

schooljaar 2021/2022 een nieuw schoolzuivel 

programma ontwikkeld. Dit programma houdt in: 

• Deelnemende scholen ontvangen wekelijks gratis 

zuivelproducten voor de gehele school gedurende 20 

weken per schooljaar, ingaand na de herfstvakantie. 

• De deelnemende scholen ontvangen halfvolle zuivel, karnemelk en halfvolle 

yoghurt in grootverpakking, voldoende om twee keer per week aan alle 

kinderen die hier gebruik van wensen te maken, uit te schenken; 

• De producten die geleverd worden, hebben het onafhankelijke On the way 

to PlanetProof keurmerk , een top duurzaamheidskeurmerk volgens de 

keurmerkenwijzer van Milieu Centraal dat extra aandacht vereist op koe, 

natuur en klimaat.  

We laten u weten wanneer we dit ontvangen, dan hoeft u uw kind geen zuivel mee 

te geven op die dagen. Let op: het is geen verplichting. Wanneer uw kind liever wat 

anders drinkt is dat prima.  

Techniek week 2021 

Jaarlijks wordt er een week rondom techniek georganiseerd in het hele land. 

Afgelopen jaar is dit niet doorgegaan, helaas. Maar…van 22 tot 26 november kan 

het wel; de Techniek week 2021!  

Dat betekent dat de organisatie in de Achterhoek allerlei lessen hebben 

aangeboden aan ons. We mochten er 3 uitkiezen, dit is het geworden: 

 

 

Groep 1,2 en 3: een les met de 

Photon B-Bot. Een robot 

besturen…hoe dan?? 

  



 

 

Groep 5,6: een les Robotrace met STEAM 

Academy 

 

 

 

 

 

Groep 7,8: een les in een mobiele smederij. 

Deze komt bij ons voor de school te staan op 

de parkeerplaats. Op 25 november. 

Daarnaast gaat groep 7-8 op 9 november 

een bezoek brengen aan het technieklokaal 

in Borculo. 

 

Wist u dat we op school ook met techniek en technologie/robotica bezig zijn? We 

hebben een robotje in de onderbouw, de B-Bot. Hier doen de juffen verschillende 

lessen mee. In de midden- en bovenbouw vindt er techniek plaats middels de 

workshops; constructie bijvoorbeeld of programmeren. Maar ook oudere 

ambachten komen aan bod; timmeren, solderen en linoleum snijden/drukken. 

Workshops 2e ronde 2021 

Vrijdag a.s starten we weer, de kinderen zijn inmiddels ingedeeld: 

- Glas snijden en solderen; glas in lood (bij een creatieve opa, wauw!) 

- Constructie; bouwen met verschillende materialen en opdrachten 

- Linoleum snijden en drukwerk 

- Koken en bakken (Twee moeders komen dit gezellig doen, top!) 

Willen de bakkinderen een eigen deegroller meenemen? Dank namens de 

bakmoeders      

Flessenactie 

De ouderraad heeft afgelopen jaar een mooi bedrag opgehaald door flessen en 

lege kratten in te zamelen. Niet alleen de ouders, maar ook de kinderen hebben 

heel wat verzameld!  



Dit was een fijne actie en daarom voor herhaling vatbaar. In de 2e en 3e week van 

januari staan de flescontainers weer klaar. Vanaf dan kunnen de lege flessen en 

kratten weer naar school. Dus…misschien alvast een verzamelplekje in de schuur 

leegmaken. 

We weten ook al waar we voor sparen. We 

willen graag nieuw ontwikkelingsmateriaal, 

van deze tijd. We hebben al wat, zoals de B-

bot, maar er is zoveel moois rondom 

techniek en technologie!! Voor alle 

leeftijden. 

Flessen inzamelen is niet alleen goed voor 

onze portemonnee, maar ook erg goed 

voor het milieu! 

We hopen natuurlijk op een mooi bedrag. 

Dank u wel! 

Ter verduidelijking, in het kort:  

Wat  en wanneer? Wie? Waar? 

Start ronde 2 workshops 

29 november 

Leerlingen groep 5-8 Op school 

4 november 

Les HALT online veiligheid 

Leerlingen groep 7-8 Op school 

5 november, 8.30 uur 

Nationaal Schoolontbijt 

Alle leerlingen en het 

team 

Op school 

9 november, 9.00-11.30 

Technieklokaal 

Leerlingen groep 7-8 Naar Borculo 

24 november, techniek les 

B-Bot 

Leerlingen groep 1,2,3 Op school 

25 november, techniek les 

 

Leerlingen groep 7-8 Op school  
Mobiele Smederij trailer 

hele dag op de 

parkeerplaats! 

26 november, 13.00- 14.00  

PRESENTATIES workshops! 

Iedereen mag komen 

kijken!  

In lokaal groep 7-8 

29 november, techniek les Leerlingen groep 5 en 6 Op school 

 

 


