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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zoals u in de vorige
Brulboei heeft kunnen
lezen begint volgende
week het EU-Schoolfruit
programma.
Er zijn in Nederland bijna 3000 scholen
die hieraan meedoen.
De schoolfruitleverancier doet dit jaar
zijn best om zoveel mogelijk fruit- en
groentesoorten te
leveren die
gemakkelijk te eten
zijn. Gezien de
huidige situatie wordt
hier extra op gelet.
Vanwege de
verplichting tot
voldoende variatie
zullen er incidenteel
ook soorten fruit of groente geleverd
worden die gesneden moeten worden.
Op school hanteren wij
drie vaste EUSchoolfruitdagen;
woensdag, donderdag en
vrijdag.
Hieronder leest u wat er
volgende week geleverd
wordt.
 Woensdag: waspeen;
1 zakje waspeen per 5 leerlingen
 Donderdag: appel;
1 appel per leerling
 Vrijdag: peer;
1 peer per leerling

Dinsdag 10 november hebben de
leerkrachten een studiemiddag. Die
middag is er geen les, alle kinderen
zijn vrij.

Op ons schoolplein heeft een tijd een
kinderfietsje gestaan. Inmiddels staat
het binnen. Is dit fietsje van u, dan
kunt u het bij ons ophalen.

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.

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.

10 november:
* Studiemiddag;
alle kinderen zijn deze
middag vrij
17 november:
* MR/OR
20 november:
* Brulboei 7
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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.
_______________________________
____________________
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9401 PV Assen
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