Jaargang 25 bulletin 6
Purmerend, 4 november 2016

Lekker fit week!
Volgende week staan we eens extra stil bij gezond eten en
gezond bewegen! Dit doen we door een drietal activiteiten te
organiseren.
Bootcamp
Tijdens de gymlessen op maandag en dinsdag zal Spurd een intensieve bootcamp geven om
de spieren helemaal warm te draaien!
EU- schoolfruit
Zoals in de vorige nieuwsbrief vermeld,
start het EU-schoolfruit vanaf 7
november. We krijgen dan wekelijks 3
stuks fruit of groente geleverd per
leerling. Deze leveringen gaan door tot
de meivakantie. Omdat we per leerling
3 stuks fruit of groente ontvangen,
past dit heel goed in onze afgesproken “gruitdagen” op de maandag, woensdag en vrijdag.
Uw kind hoeft dan ook vanaf volgende week alleen op de dinsdag en donderdag iets mee te
nemen voor in de ochtend pauze.
In de groepen 1 t/m 4 kunnen de leerkrachten wel wat hulp gebruiken om het fruit en
groente te schillen, daarom hangt er aan de deur bij deze groepen een “schillijst”, waar u
zich op kunt inschrijven.
Nationaal schoolontbijt 2016
Ook doen we volgende week woensdag 9 november mee aan het
Nationale schoolontbijt.
Uit onderzoek blijkt dat veel kinderen ’s ochtends slecht of zelfs
helemaal niet ontbijten! Terwijl juist voor schoolkinderen een goed
ontbijt de beste start is. Daarom starten wij op woensdag met een
gezamenlijk ontbijt in de groep!
Wat is Het Nationaal Schoolontbijt?
In de week van Het Nationaal Schoolontbijt gaan elk jaar ruim een half miljoen kinderen
samen gezond ontbijten op zo’n 2.700 basisscholen. Met speciaal lesmateriaal leren ze
alles over hun ontbijt. Zo ervaren ze hoe leuk en belangrijk het is om de dag gezond te
starten. Kijk voor meer informatie op www.schoolontbijt.nl

Voorlichting Verkeer
Voor het thema “verkeer” organiseren de peuterspeelzaal en de leerkrachten van groep 1/2
een gezamenlijke ouderavond op maandag 7 november van 19.30 – 20.30. Op deze avond
willen zij laten zien wat ze binnen dit thema gedaan hebben aan verkeersopvoeding.
De juffen hebben op verschillende tijden video-opnames gemaakt van verschillende
verkeersactiviteiten die de kinderen hebben gedaan. Deze opnames zullen tijdens deze
avond vertoond worden.
Een medewerker van de SBD (schoolbegeleidingsdienst) komt het een en ander vertellen
over verkeersopvoeding en de rol van de ouders daarin.

Lichtjes-avond
Donderdag 10 november is er van 18.30 – 19.30 uur een lichtjesavond. Op die avond kunt u
samen met uw kind gaan kijken naar alles wat er tot nu gedaan is op school. Uw kind geeft
de rondleiding. De leerkracht kan eventueel enige verduidelijking geven, maar het is niet de
bedoeling dat er inhoudelijke vragen over uw kind worden gesteld.

Voortgangsgesprekken
In de week van 14 t/m 18 november a.s. zijn er weer 10-minutengesprekken.
Deze gesprekken hebben als doel om de eerder gemaakte afspraken uit het startgesprek
met elkaar te evalueren. Hoe staat het bijvoorbeeld met het realiseren van de leerdoelen,
worden deze voldoende ondersteund en moet er eventueel bijgestuurd worden? Om die
reden is het de bedoeling dat uw kind ook op het voorgangsgesprek aanwezig is (vanaf groep
2). Uw kind kan aangeven wat lekker gaat en waar hij/zij moeite mee heeft. Om het gesprek
te structureren, vullen de kinderen vooraf een formulier in, waarop zij aan de hand van
vragen hebben ingevuld hoe hij/zij vindt dat het gaat en wat er eventueel verbeterd kan
worden.
De intekenlijsten voor een afspraak hangen vanaf maandag 7 nov op de klassendeuren.
Ouders met meerdere kinderen op school worden verzocht de lijst maandag of dinsdag in te
tekenen en de andere ouders woensdag tot en met vrijdag. De tijden zijn uiteraard
aangepast zodat de kinderen aanwezig kunnen zijn.

Directie afwezig
In de week van 14 t/m 18 november zal Arianne Huizing afwezig zijn. Zij gaat op een
studiereis. Bij dringende vragen, kunt u die stellen via de mail: directie@hetcarrousel.nl.
Indien u liever iemand persoonlijk spreekt, kunt u bij juf Debby terecht.

Flying Petrels
Honk- en softballvereniging Flying Petrels is altijd op zoek naar nieuwe leden voor onze
mooie zomersport.
Hierbij willen wij graag meisjes en jongens van de groepen 3 tot en met 8 uitnodigen om
gratis een aantal proeflessen te volgen, om zo kennis te maken met onze sport.
Deze worden gegeven in de Brede School in de Weidevenne: adres de Loirestraat 7 - 13 in
Purmerend.
Iedere zaterdag van 29 oktober tot en met 3 december 2016 van 10.00 - 12.00 uur staat de
deur voor jullie open.

Een groep ervaren honkballers zal je kennis laten maken met de sport.
Additionele informatie kan worden opgevraagd op info@flyingpetrels.nl
We zien je graag tegemoet.

