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08.30 Luizencontrole

Gratis EU-schoolfruit !!
Als Gezonde School willen we zoveel
mogelijk doen om een gezonde leefstijl te
promoten.
De komende 20 weken
krijgen de kinderen op school
drie stuks groente en fruit per
leerling per week. Onze
school doet namelijk mee met
EU-Schoolfruit! Ook zijn er
lessen over groente, fruit en
gezonde voeding. Zo krijgen
de leerlingen een gezond
voorbeeld.
In bijgevoegde folder leest u tips over hoe
ouders/verzorgers dat gemakkelijk
mogelijk kunnen maken.
Samen met de klas schoolfruit eten is
lekker, gezellig en gezond.
Om een goede basis te leggen voor goede
voedingsgewoontes in de toekomst
hebben we ons als school ingeschreven
voor het EU-schoolfruitproject.
Samen met de kinderen wordt dit fruit
gegeten op woensdag, donderdag en
vrijdag, voor de ochtendpauze. Op deze
dagen hoeft u uw kind dus geen pauzehap
meer mee te geven. Daar zorgt de EU én
De Lindt voor.

Samen genieten we dan van brood, melk,
kaasbeleg, thee, water, jam, stroop en van
de gezelligheid.

Nationaal Schoolontbijt
Deze ochtend hebben alle kinderen en
juffen hun ontbijt op school genuttigd. Dat
is steeds weer een prachtige start van de
schooldag.
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Fijn ook om te zien dat we daarbij de hulp
hebben van ouders. Dank-je-wel!
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Vieringen St Trudokerk
Ontbijten met de
burgemeester
Gisteren waren we met een delegatie van
onze Gezonde School aanwezig bij het
ontbijt met de burgemeester. Samen met
diverse andere delegaties kregen we een
heerlijk ontbijt voorgeschoteld in het
gebouw van ROC Ter AA. Dit ontbijt werd
georganiseerd vanwege het Nationaal
Schoolontbijt.

Zondag 3 december is er weer een
gezinsviering in de St. Trudokerk. Deze
viering staat in het teken van de Advent.
Vind je het leuk om tijdens deze viering
een stukje te lezen? Meld je dan aan bij
Linda van de Laar: 06-39241308.
De viering is in de Trudokerk, zondag 3
december om 09.00u.
Kerstavond, zondag 24 december, is er
een Kerstspel voor jong en oud. De
werkgroep zoekt kinderen die het leuk
vinden om mee te doen.
Als je wilt mee helpen met het kerstspel
kun je je ook melden bij Linda van de
Laar.

Ook hier weer volop aandacht voor
gezonde voeding! Ongeveer 270
burgemeesters in Nederland gingen
samen met basisschoolleerlingen
ontbijten.

Luizenpluizen
Op woensdag 15 november is er een
reguliere luizencontrole gepland.
Vriendelijk verzoek om uw kind op deze
dag geen ingewikkeld kapsel te geven en
ook geen gel en dergelijke in het haar te
doen. Dit vergemakkelijkt het werk van de
ouders die de controle doen.
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