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Agenda
Zoals u de afgelopen tijd al heeft gemerkt, zijn we bezig met
gezonde voeding. We proberen allemaal zo gezond mogelijk
eten en drinken mee te nemen. Dat lukt niet altijd, maar we
blijven het proberen.
Komende vrijdag is er dan ook het Nationaal Schoolontbijt,
waarbij de nadruk gelegd wordt op gezond ontbijten en zeker
ook dát er ontbeten wordt. We merken dat niet alle leerlingen
gegeten hebben voor zij naar school komen. Leren is dan lastig,
de leerlingen hebben onvoldoende energie.
In week 46 gaan we ook weer starten met schoolfruit. Drie keer in
de week krijgen de kinderen fruit op school. Dit zal op woensdag,
donderdag en vrijdag zijn. Uw kind hoeft dan voor de kleine
pauze alleen drinken mee te nemen (liefst water).
Bezoekmiddagen voortgezet onderwijs
De leerlingen van groep 8 gaan dinsdag 6 en
donderdagmiddag 8 november op bezoek bij
verschillende VO scholen. De leerlingen kunnen
alvast kennismaken met deze scholen. Het is de
bedoeling dat alle leerlingen op de fiets komen.
Wilt u als ouders ook alvast een kijkje nemen in
één van de middelbare scholen, geef dit aan bij
meester Frank of juf Minke. Het is fijn om extra
begeleiding mee te hebben.
Deze week ontvangen alle leerlingen van groep 8 ook de VO gids,
zodat zij op zoek kunnen naar een middelbare school en kunnen
bekijken wanneer de open dagen zijn.
Nationaal schoolontbijt
Vrijdag 9 november vindt het jaarlijkse nationaal
schoolontbijt plaats. Alle leerlingen ontbijten vanaf half
9 met elkaar en de leerkracht in de eigen groep. Van
de leerkracht hoort u of uw kind bord/bestek/beker
moet mee nemen of dat dit aanwezig is in de groep.
Via MijnSchoolinfo ontvangt u nog een mailing met
verdere informatie!
Blijft uw kind over? Meld hem/haar aan via de site!
De overblijfcoördinatoren geven bij ons aan dat er veel
kinderen zijn die wél overblijven, maar niet aangemeld zijn
via de site www.overblijvenmetedith.nl Zij vinken uw kind
uiteraard aan als hij/zij overblijft, maar het is de bedoeling
dat u dat zelf doet. Op deze manier ontstaan er minder
fouten!

Dinsdag 6 november
* Groep 8 bezoekt verschillende VO
scholen – alle leerlingen op de fiets!
Woensdag 7 november
* Aantal ll-en groep 8: NIO op het HCO
(school zorgt voor vervoer)
* Groep 8 Sova KasEld; 09.30 en 10.45 uur
Donderdag 8 november
* Groep 8 bezoekt verschillende VO
scholen – alle leerlingen op de fiets!
Vrijdag 9 november
* Nationaal schoolontbijt!!!
Maandag 12 november
* Middag: groep 4 muziekworkshop (gym
in de ochtend)
* Groep 6 gym in de middag (geruild
met groep 4)
* Naschoolse cursus honkbal
15.00 – 15.45 uur groep 5 en 6
15.45 – 16.30 uur groep 7 en 8
Dinsdag 13 november
* Ochtend: groep 7 naar de
Gevangenpoort met de tram (school
verzorgt tramtickets)
* Middag: spelletjesmiddag voor de
kleuters, verzorgd door leerlingen van
de François Vatelschool
Woensdag 14 november
* Ochtend: groep 5 naar het Kinderboekenmuseum met de tram (school
verzorgt tramtickets)
* Groep 8 Sova KasEld; 09.30 en 10.45 uur
* 09.30 uur voorstelling ‘Bevroren’ door
Rabarber voor groep 3a, 3b en 4
Zaterdag 17 november
* Intocht Sinterklaas
Maandag 19 november
* Volgende nieuwsbrief komt uit
* Middag: groep 4 muziekworkshop (gym
in de ochtend)
* Groep 6 gym in de middag (geruild
met groep 4)
* Naschoolse cursus honkbal
15.00 – 15.45 uur groep 5 en 6
15.45 – 16.30 uur groep 7 en 8

Muziekworkshops groep 4
Groep 4 krijgt op de maandagmiddagen vanaf 12 november drie maal een
muziekworkshop van Fort van Verbeelding. De leerlingen leren raps, spelen op
gestemde steigerbuizen en studeren liedjes in. Dit als voorbereiding op deelname
aan het Grijze Koppen Orkest.
Het Grijze Koppen Orkest is een orkest als geen ander. Een orkest van ouderen van
zorginstelling Houthaghe van Florence. De deelnemers vanuit Houthaghe vormen in
een serie van 18 workshops een orkest, dat speelt op bijzondere instrumenten. Ook
wordt er gezongen en gerapt.
Uiteraard komt er een concert. Het Grijze Koppen Orkest krijgt dan versterking van Orkest Morgenstond,
musici uit de wijk en ook van onze leerlingen!
Het concert zal plaatsvinden op zaterdag 8 december in het restaurant van Houthaghe, Toon
Dupuisstraat 10. U ontvangt hier tegen die tijd meer informatie over.
Praktische informatie: groep 4 gymt op deze maandagen (12, 19 en 26 november) in de ochtend in plaats
van in de middag en groep 6 gymt in de middag!
Bezoek museum / voorstelling
Dinsdag 13 november gaat groep 7 naar de Gevangenpoort. Vierhonderd jaar lang deed de
Gevangenpoort dienst als gevangenis van het Hof van Holland. Niet als strafgevangenis,
maar als een huis van bewaring. Verdachten wachtten er op hun vonnis. Een vonnis dat kon
leiden tot een boete, tot verbanning of tot afschrikwekkende taferelen.
De leerlingen gaan met de tram. Wij verzorgen de vervoersbewijzen. Als het goed is, zijn de
leerlingen op tijd terug voor de middagpauze.
Op woensdag 14 november verzorgt theater Rabarber een
voorstelling op school voor de leerlingen van de groepen 3a, 3b
en 4. De leerlingen gaan kijken naar de voorstelling ‘Bevroren’.
Een magische, theatrale vertelling naar een Deens sprookje van Hans Christiaan Andersen over liefde en
vriendschap en hoe ver je kan gaan in wat je voor elkaar over hebt.
Verkeer en School op seef: opvallen in het donker
Elke automobilist kent de schrik: onderweg in het donker en dan
plotseling een fietser voor je bumper. Zonder licht, zonder
reflectie. Remmen, uitwijken en een stille verwensing: ‘Doe je
licht dan ook aan’. Maar hoe zichtbaar bent u zelf op de fiets?
En uw kind? De periode breekt weer aan dat uw kind in het
donker naar school fietst. Of aan het eind van de middag naar
huis rijdt. Aandacht voor zichtbaarheid in het verkeer is nu dus
extra belangrijk.
Het zicht van automobilisten is altijd minder dan van een fietser. Als het zicht slecht is door regen,
sneeuwval of tijdens de schemering ziet een automobilist een onverlichte fietser snel over het hoofd.
Kinderen en ouders zijn zich daar niet altijd van bewust. Zij gaan ervan uit dat wat zij zelf zien ook door
automobilisten wordt gezien. Dat kan tot gevaarlijke situaties leiden voor uw kind. Jaarlijks raken tientallen
fietsers min of meer ernstig gewond omdat ze gewoonweg te weinig opvallen. Goede verlichting en
reflectoren op de fiets zijn dus noodzakelijk om gezien te worden door andere weggebruikers. Als u in het
donker of bij slecht weer overdag fietst, moet uw fiets zijn uitgerust met een witte of gele lamp voorop en
een rode aan de achterzijde. Al deze lampen moeten aan de fiets vastzitten en mogen niet knipperen. En
fietst u met verlichting dan mogen ook reflectoren niet ontbreken. Aan de banden zit een reflecterende
strook en aan de trappers gele reflectoren. En als laatste dan de rode reflector aan de achterkant,
meestal aan de bagagedrager.

