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Beste ouder(s)/verzorger(s), 

In deze Nieuwsbrief leest u het nieuws voor de komende periode. Gisteren 

hebben de kinderen lekker een dag vrij gehad om te kunnen genieten van de 300e 

paardenmarkt. Wat een drukte in Hedel! A.s. woensdag mogen we de 

burgemeester ontvangen op onze school voor het schoolontbijt en de 

dankdagviering. Hiernaast ontvangt u in deze Nieuwsbrief informatie over 

schoolfruit en kijken we ook vast vooruit naar het Sinterklaasfeest.  

Personeel 
Voor haar opleiding loopt juf Elsemieke op enkele momenten stage in andere 

groepen binnen de school. Haar eerste stageperiode is van maandag 11 t/m 

vrijdag 15 november in groep 5-6. 

In groep 3-4 hebben we ook een stagiaire. Juf Lianne Slegh heeft al enkele 

donderdagen meegelopen en loopt ook van maandag 11 t/m vrijdag 15 

november stage in deze groep. 

Nationaal schoolontbijt  

Op woensdag 7 november vindt het nationale schoolontbijt plaats. Het nationale 

schoolontbijt stimuleert gezonde voeding en voldoet aan de richtlijnen van het 

voedingscentrum. De kinderen hoeven deze ochtend niet thuis te ontbijten en we 

hebben met elkaar een gezellige en gezonde start van de dag. 

Ontbijt met de burgemeester 

Op deze ochtend zullen ook de burgemeester, zijn vrouw en de wethouder van 

onderwijs aansluiten bij het schoolontbijt. Zij ontbijten mee in groep 5-6 en gaan 

aansluitend mee naar de kerk voor de dankdagviering.  

Dankdag 
Woensdag 6 november vieren we dankdag. Een moment waarin we bewust stil 

staan bij Gods trouw en zorg voor ons in dit leven. De viering begint om 10.00 uur 

in de kerk bij de school en u bent ook welkom! Het thema is ‘Goed bericht!’. U 

kunt zelf uw plaatsje opzoeken in de kerk, maar u kunt ook aansluiten in de rij bij 

uw kind. Na afloop is er in de hal van de school gelegenheid voor ontmoeting en 

een kopje koffie of thee. We zien uit naar uw komst! 

Net als vorig schooljaar willen we ook nu weer een actie houden voor de 

voedselbank. De kinderen van de school kunnen 

op deze ochtend houdbare producten (soep, rijst, 

etc.) meenemen naar school en deze voorafgaand 

aan de dankdagviering neerzetten in een krat in de kerk.  

Start schoolfruit 
Onze school doet dit schooljaar weer mee met de actie “Schoolfruit”. De kinderen 

leren spelenderwijs verschillende soorten groenten en fruit te eten. Dat is niet 

alleen gezond, maar ook gezellig! Dit betekent dat onze school vanaf week 46 
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(vanaf dinsdag 12 november) tot en met week 16 in 2020 elke week drie verschillende soorten groenten of 

fruit ontvangt voor elke leerling. We eten dit tijdens de ochtendpauzes op de dinsdag, woensdag en 

donderdag. We vinden het als school belangrijk dat kinderen regelmatig verschillende soorten groenten en 

fruit eten. Ook in de klassen zullen we hier aandacht aan besteden. U kunt uw kind eventueel naar wens 

extra fruit meegeven op de dagen dat het schoolfruit aan de leerlingen wordt uitgedeeld. U ontvangt op 

maandag een mail waarin staat welke soorten groenten/fruit er geleverd zullen worden. 

EDI-studiedag 
Op woensdag 13 november hebben wij een gezamenlijke studiedag. Op deze dag zijn alle kinderen van de 

school vrij.  

Inloopmiddag 
Op dinsdagmiddag 19 november is er een inloopmiddag. Op deze middag kunt u, van 15.00-16.00 uur, de 

klas van uw kind binnenlopen om het werk van uw kind te bekijken. Dit is een open moment waarop 

verschillende ouders aanwezig zijn. Wanneer er specifieke vragen zijn kan er indien gewenst een 

vervolgafspraak gemaakt worden of indien nodig neemt de leerkracht contact met u op om een tussentijds 

10-minutengesprek in te plannen.  

Sinterklaasfeest/surprisemiddag 
Op donderdag 5 december vieren we sinterklaasfeest. In de onderbouwgroepen ontvangen de leerlingen 

een cadeautje. In de bovenbouwgroepen hebben we ’s middags surprisemiddag. We kijken uit naar een 

leuke en gezellige dag.  

Voor kinderen is de sinterklaasperiode ook een spannende tijd. Op de website groterworden.nl staan 

informatieve filmpjes met tips voor een leuke en ontspannen sinterklaasperiode.  

Klusouders 
Op elke eerste maandag van de maand komen de klusouders bij elkaar. Maandag 25 november is de 

volgende klusavond. Het is goed en gezellig om met elkaar klussen op te pakken. Wanneer u niet elke 

maand kunt, maar slechts incidenteel kunt meehelpen, dan bent u ook van harte uitgenodigd.  

Gebedsgroep 
Op maandag 11 november komt de gebedsgroep om 08.30 uur weer bij elkaar. Gebed is een zegen voor de 

school. Wanneer u mee wilt bidden of wilt kennis maken, dan bent u van harte welkom in de lerarenkamer. 

Heeft u vragen en/of opmerkingen, voel u vrij om deze door te geven.  
 
Een hartelijke groet,   
 
namens het team  
Bas van Ballegooijen  
 

 

http://www.groterworden.nl/0-2-jaar/sinterklaas/

