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29 oktober
6 november
8 november
12/13 november






25 oktober 2019

Inspectiebezoek
Landelijke stakingsdag, school gesloten.
Nationale Schoolontbijt
Start schoolfruit

Inspectie
bezoek

Op 29 oktober krijgen we een hele dag bezoek van de onderwijsinspectie. We
worden gevisiteerd om te kijken of de school het predicaat “goed” verdiend.

Schoolfruit

We zijn als school weer ingeloot om deel te nemen aan het EU-Schoolfruit- en
groenteprogramma 2019-2020. Het programma loopt van de week van 11
november t/m de week van 17 april.
We krijgen 20 weken lang gratis fruit en groente geleverd voor de hele school
De fruitdagen zijn waarschijnlijk op woensdag, donderdag en vrijdag, maar dit is
nog even afhankelijk van de leverdag. Zodra we dit weten worden de fruitdagen
definitief doorgegeven.
Uw kind hoeft op deze dagen dan geen fruit/groente mee te nemen, omdat dat in
de groep uitgedeeld wordt. Mocht u naar aanleiding van vorig jaar het idee
hebben dat het voor uw kind niet voldoende is mag u altijd een extraatje in de tas
stoppen als “reserve”.
We zoeken nog een aantal “fruitouders” die ’s morgen (half 9) moeilijk fruit, zoals
ananas/meloen/mango voor de kinderen eet klaar willen maken. U kunt zich
hiervoor opgeven bij de leerkracht of per mail j.kunst@obase.nl Geef daarbij
even aan op welke dag u zou kunnen.

Staking

De staking in het onderwijs op 6 november gaat door. Ook de leerkrachten van de
Schoener sluiten aan bij de staking. Onze school zal deze dag daarom niet open
zijn

Doe us!

Doe us!
Maandag 28 oktober krijgt de bovenbouw een dagprogramma in het kader van
Doe us!
De kinderen moeten om 8.20 uur op school zijn. De bus vertrekt al om 8.30 uur!
In de pauze krijgen ze wat te drinken en wat lekkers. Voor de lunch dient u zelf
zorg te dragen. ' s Ochtends gaan ze naar het Stadhuismuseum in Zierikzee en' s
middags naar het Brouws Museum.

Programma
voor de
bovenbouw

Nationale
school
ontbijt

Op vrijdagmorgen 8 november nemen wij weer deel aan het Nationale
Schoolontbijt.
De kinderen gaat deze ochtend starten met een gezond ontbijtje op school.
Het ontbijtpakket is dit jaar lekker uitgebreid! Natuurlijk met allerlei gezonde
variatie in brood en beleg en met yoghurt, muesli, tuinkers, melk, thee, fruit en
groente. Zoals elk jaar is het gevarieerde pakket samengesteld volgens de Schijf
van Vijf van het Voedingscentrum

GVO

Met excuses, bijlage vergeten in de week voor de herfstvakantie.
In de bijlage vindt u een nieuwsbrief van de GVO

Bijlage

Mosselloop
Kibeo inventarisatie brief voor Naschoolse opvang mogelijkheden
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