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Hoera, meester
Daan en zijn
vrouw zijn sinds
dinsdag 20
oktober de
trotse papa en
mama van
dochter Lotte!
Het gaat goed
met moeder en
dochter.

Dit schooljaar zijn we weer
ingeloot voor het
EU-Schoolfruit- en
groenteprogramma. We zijn blij
dat we weer mogen meedoen,
helemaal in deze bijzondere tijd
waarin het eten van voldoende
groente en fruit misschien wel
extra belangrijk kan zijn.
De positieve ervaringen van de
afgelopen jaren hebben erin
geresulteerd dat we nu iedere
dag fruit eten in de ochtendpauze.
Kinderen die genoeg groenten en fruit
eten en iedere dag actief bewegen,
zitten lekkerder in hun vel, krijgen
minder snel griep, zijn minder snel
verkouden, voelen zich fitter, beleven

meer plezier aan sport en spel en leren
makkelijker.
Meedoen aan EUSchoolfruit betekent
dat ieder kind 20
weken lang 3 stuks
gratis groenten en/of
fruit per week krijgt.
Wij informeren u
altijd van tevoren over het fruit dat
verstrekt wordt zodat u, wanneer u
denkt dat het niet voldoende is, wat
extra of indien gewenst, ander fruit
kunt meegeven.
We hebben weer drie vaste
schoolfruitdagen:
-Woensdag, donderdag en vrijdag.
Het EU-Schoolfruitprogramma begint in
week 46 en loopt tot half april.

Ook dit jaar gaan we weer meedoen
aan de ballenactie van ‘fruit een
lekkere buit’.
Met
meegebrachte
kiwistickers
kunnen we
sparen voor
ballen. Voor 150
stickers krijgen
we 10
‘kiwiballen’ voor
onze speelgoedbakken. Voor 300
stickers krijgen we zelfs 20 ballen.

We willen graag zoveel mogelijk
kiwistickers verzamelen.
De kinderen
kunnen de
stickers die op
de kiwi’s zitten
mee naar
school nemen.
De stickers
worden dan op
een poster
geplakt.
We kunnen sparen tot 18 december.
Helpt u ook mee stickers te sparen?

Wij vinden het belangrijk dat wanneer
de kinderen langs de deuren gaan met
Sint Maarten, dit onder veilige
omstandigheden zou moeten kunnen.
Dit jaar is dat helaas niet zo, vandaar
dat wij geen lampionnen maken en/of
meegeven.

In verband met de huidige
omstandigheden vragen wij u om
rekening te houden met elkaar en de
haal- en brengmomenten kort te
houden.

Al enige jaren krijgen de kinderen uit
groep 1/2 bij de start van een nieuw
thema een ouderbrief mee. In deze
brief kunnen ouders lezen waar in de
klas de komende periode aan gewerkt
wordt en er staan ideeën in om thuis te
doen.
Vorig schooljaar zijn we voor de
groepen 3 t/m 8 ook gestart met een
ouderbrief. Vandaag ontvangt u deze
voor de tweede keer dit schooljaar.

Bij de wijkagent, Jens Stoetman, kunt
u terecht voor vragen, klachten en of
ideeën omtrent uw leefomgeving. Hij
houdt spreekuur
van 13.30 tot
14.30 uur in het
Buurt Informatie
Centrum
(BIC) aan de Lekstraat 2. U kunt de
wijkagent bereiken door een mail te
sturen naar: Jens.stoetman@politie.nl.

Iedere dinsdagmiddag van 13.30 uur
tot 14.30 uur houdt een
maatschappelijk werker van het
buurtteam Vaart Welzijn spreekuur in
het Buurt Informatie Centrum aan de
Lekstraat 2.

In de ouderbrief staan voor rekenen,
taal en spelling de belangrijkste doelen
waar de komende periode aan gewerkt
wordt, soms uitgelegd met een
voorbeeld. Mocht u vragen hebben
over deze doelen, dan kunt u hiervoor
altijd terecht bij de leerkracht van uw
kind. We hopen dat u met deze brief
een nóg beter beeld krijgt van waar uw
kind op school mee bezig is en dat u
hier thuis samen over kunt praten.

Een vraag over onderwijs? Bel
0800-5010, tussen 10.00 en 15.00
uur (gratis) op schooldagen of mail uw
vraag naar vraag@oudersonderwijs.nl.

27 oktober:
* MR/OR
6 november:
* Brulboei 6
10 november:
* Studiemiddag;
alle kinderen zijn deze
middag vrij
17 november:
* MR/OR
20 november:
* Brulboei 7

Zoals u in de brief van onze directeurbestuurder heeft kunnen lezen gaan de
lampionnenshows dit jaar niet door.
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Geers bandenservice
Voor banden, uitlaten, accu’s en
periodieke onderhoudsbeurten

Verbonden met de buurt!

De zaak waar klant nog koning is

Voor al uw boeken, wenskaarten,
tijdschriften en cadeauartikelen.
_______________________________
____________________

Bosstraat 58
9401 PV Assen
Tel (0592) 310174

Bruna, Nobellaan 243, tel. (0592) 356 594
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