Jaargang 25 bulletin 7
Purmerend, 2 november 2017
Agenda november
6 t/m 10 nov. Voortgangsgesprekken op verzoek
8 nov.
Nationaal schoolontbijt
9 nov.
Lichtjes/ inloopavond (stond op het jaarrooster eerst op 10 nov.)
10 nov.
Nieuwsbrief
13 nov.
Start Schoolfruit EU
16 nov.
Natuur bezoek groep 5
17 nov.
Start mediawijsheid week
21 nov.
OR vergadering start 19.30
24 nov.
Nieuwsbrief
27 nov.
MR vergadering start 19.30
30 nov.
Voorlichting voortgezet onderwijs groep 8

Nationaal schoolontbijt
Op 8 november doen wij mee aan het Nationaal Schoolontbijt en dit jaar gaat groep 8 zelfs
ontbijten bij de burgemeester en wethouders in het gemeentehuis! Dat is natuurlijk een
grote eer!
De groepen 1 t/m 7 ontbijten om 8.30 op school in hun eigen groep. Ontbijten in de ochtend
is heel belangrijk. Het geeft kinderen energie om aan de dag te beginnen. Om het extra
gezellig te maken mogen kinderen deze dag in hun pyjama op school komen om te ontbijten.

EU schoolfruit
Vanaf maandag 13 november start de levering van het schoolfruit. Dat houdt in dat
tot de meivakantie alle kinderen 3x per week (maandag, woensdag en vrijdag) fruit
of groente krijgen via school. Wekelijks zal op het bord geschreven worden welk
fruit of groente er geleverd zal worden. Mocht uw kind het fruit op een bepaalde
dag niet lusten, dan kunt u uw kind zelf iets meegeven.

A Dopper a day keeps the doctor away
De gemeente is voor het stimuleren van water drinken en daarom
hebben zij nu een prachtige aanbieding voor op school. Leerlingen die
altijd water of (karne)melk drinken op school (tijdens de 2
eetmomenten), ontvangen een gele Dopperfles. De fles blijft op school,

dit omdat de dopper anders kwijtraakt en deze wordt daar wekelijks in de vaatwasser
gewassen.
De voordelen van water drinken op school even op een rij:
 Kinderen die water drinken kunnen zich beter concentreren in de klas, wat leidt tot
betere schoolprestaties. Zoete dranken lijken energie te geven, maar het
tegendeel is waar. Doordat de bloedsuikerspiegel na het drinken van een
zoete drank sterk piekt en daarna weer daalt, ontstaat een vermoeid gevoel
en trek in meer suiker.
 Door het drinken van water in plaats van pakjes zoete drank, krijgt een kind
6 kilo minder suiker binnen per jaar. Een beker (vers) sap of pakje limonade
(200 ml) bevat gemiddeld 4 suikerklontjes.
 Vloeibare suiker in dranken blijkt de schadelijkste suiker die er is voor de
gezondheid en gebit.
 Water drinken is veel beter voor de tanden.
 Het drinken uit een duurzame drinkfles scheelt heel veel afval.
 Kinderen vinden het heel leuk om hun eigen fles te vullen en leeg te drinken.
 Kinderen doen elkaar na, zo gaan ook kinderen die thuis geen water drinken, dit in de
schoolsituatie wel doen.
Bronnen: www.voedingscentrum.nl en www.overopdrinkwater.nl
Wilt u ook een Dopper voor uw kind? Kijk dan naar de intekenlijst bij de deur van de klas van
uw kind.

Groep 6 en 7
In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat juf Monique per 1 december afscheid zal
nemen van ’t Carrousel. Helaas is zij voor de herfstvakantie door haar rug gegaan en ligt ze
nu thuis in bed met een fikse hernia. Vandaar dat juf Monique nu vervangen wordt door juf
Marianne (ma t/m do) en juf Helen (vr). We hopen natuurlijk dat juf Monique snel zal
genezen.
Meester Edwin uit groep 6 heeft een aanbod gekregen voor een andere baan dicht bij huis
en na lang overwegen heeft hij besloten op dit aanbod in te gaan. Daardoor zullen wij ook
van meester Edwin afscheid nemen voor de kerstvakantie. Omdat juf Marianne op
donderdag in groep 7 staat ter vervanging van juf Monique, hebben we juf Mariëlle bereid
gevonden om op donderdag in groep 6 te staan.
Wie juf Monique en meester Edwin gaan vervangen is nog niet duidelijk, zodra daar meer
bekend over is zal ik het laten weten.

Vragenlijst naschoolse opvang
Een aantal van onze leerlingen gaan reeds naar naschoolse opvang geregeld vanuit Stichting
Kinderopvang Purmerend of Sportify kids. Omdat de aantallen te klein zijn is het voor deze
stichtingen niet rendabel om een naschools aanbod op school te realiseren.
Omdat wij als school daar wel naar streven, zijn wij in gesprek gegaan met Stichting
Kindermozaïek. Zij zien mogelijkheden binnen hun organisatie om op onze school naschoolse
opvang aan te bieden, maar we willen eerst peilen of er hieraan behoefte is bij de ouders.
Vandaar dat u naast deze nieuwsbrief ook een vragenlijst ontvangt om de behoefte te peilen

voor naschoolse opvang op onze school. Deze vragenlijst kunt u ingevuld weer inleveren bij
de leerkracht van uw kind. Alvast bedankt voor uw medewerking.

Controle lijst telefoonnummers en mailadressen
Regelmatig komen wij erachter dat de telefoonnummers die in ons leerlingadministratiesysteem staan niet meer kloppen. Dit is uiteraard heel vervelend als we naar
huis willen bellen, omdat uw kind ziek is of is gevallen. Daarom willen wij u vragen
bijgeleverde lijst in te vullen en terug te geven aan de leerkracht van uw kind, zodat alle
nummers weer up-to-date zijn.
Aan de achterkant treft u een ouderhulplijst, waar uw hulp gevraagd wordt bij diverse
activiteiten gedurende het schooljaar.

Schoolreisjes
Aan het begin van het schooljaar waren de schoolreisjes van dit jaar nog niet bekend en
opgenomen in de jaarkalender. Ondertussen zijn voor alle groepen de bussen en de
attractieparken geboekt. Dus schrijf de volgende data op de kalender:
Groep
1/2
3 en 4
5 en 6
7
8

datum
23 mei 2018
13 juni 2018
20 juni 2018
20 + 21 juni 2018
27 t/m 29 juni 2018

Attractie
Sprookjeswonderland
Oud Valkeveen
Duinrell
Op kamp in Wijk aan zee
Op kamp in Hoorn

Voortgangsgesprekken
Volgende week start weer een ronde voortgangsgesprekken. Tijdens deze ronde zijn de
gesprekken niet verplicht, maar op uitnodiging van de leerkracht. Indien u geen uitnodiging
heeft ontvangen, maar u toch graag in gesprek zou willen gaan met de leerkracht, geef dit
dan even aan bij de leerkracht van uw kind.

