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Beste wensen voor 2017
Allereerst de beste wensen voor 2017.
Laten we er een mooi jaar van maken!

Goede voornemens
Naast het certificaat “gezonde school” hebben wij nu ook de goedkeuring gekregen voor het
certificaat “bewegen en sport”. Hier zijn wij natuurlijk erg blij mee. Onze voornemens zijn
dan ook gericht op gezonde voeding en beweging.
We gaan door met onze ingeslagen weg van de “gruitdagen”. Onze Gruitdagen zijn op
maandag, woensdag en vrijdag. Alle leerlingen eten rond 10 uur fruit of groente. Uw kind
mag ook nog een broodje eten mocht fruit of groente niet voldoende vullend zijn. Op
dinsdag en donderdag is het toegestaan om i.p.v. fruit een koek te eten, zoals ontbijtkoek,
mueslireep, sultana, (rijst)crackers of evergreen (suikerkoeken en cakejes zijn helaas niet
toegestaan).
Met drinken is er de afspraak om het 1ste pauzemoment water te drinken en het 2de
pauzemoment eventueel een pakje te drinken.
Wij zullen deze gezonde voornemens weer goed in acht nemen, u toch ook?

Binnen is beginnen
Binnen is beginnen is een bekende leus binnen onze school. De bedoeling is dat als
leerlingen hun klas binnen gaan zij meteen beginnen aan hun weektaak. Helaas lukt dit tot
nu toe nog niet. Om dit wel te realiseren hebben we uw hulp nodig. We willen namelijk
vanaf 16 januari de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 afscheid laten nemen in de hal, zodat
als deze leerlingen de klas in komen het rustig is en zij inderdaad meteen kunnen beginnen.
Heeft u een mededeling voor de leerkracht in de ochtend, doe dit dan schriftelijk. In de
middag heeft de leerkracht altijd tijd voor een gesprek.

Luizencontrole
Vandaag op 9 januari zullen alle kinderen weer uit voorzorg gecontroleerd worden op luizen
en neten. Mochten er neten of luizen geconstateerd worden, zal er contact met u
opgenomen worden.

