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R.K. BASISSCHOOL “OP ’T HWAGVELD”
Telefoon 043 – 3642813
info.hwagveld@innovo.nl

Op ’t Hwagveld SPRINGT!
Vanaf 1 november zitten wij op de Proost de Beaufortstraat 45. Het telefoonnummer en de
mailadressen blijven hetzelfde.
Er is hard gewerkt en we zijn klaar om de kinderen te ontvangen.

Graag nodigen wij u ook uit. Om 09.30 uur openen we
feestelijk de tijdelijke locatie. De kinderen zijn vanaf de
gebruikelijke tijd al in de klas (08.30u), maar om half 10 zijn
wij allemaal buiten.
Wij adviseren de kinderen sportkleding aan te doen. Het
thema van de feestelijke opening is SPRING!

Morgen zullen Boa’s aanwezig zijn om de verkeersstroom te begeleiden. Hoe meer auto’s, hoe minder
veilig. Wij hopen daarom dat we veel fietsers en voetgangers zullen zien. Let op: er zijn zeer beperkte
parkeermogelijkheden.
Help mee om de verkeersveiligheid te vergroten!
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Schoolfruit
Vanaf dinsdag 8 november verstrekken wij weer 3x per week schoolfruit en
groente.
Waarom EU-Schoolfruit?
EU-Schoolfruit werkt! Het is lekker, gezond, leerzaam en duurzaam!











Het is lekker en gezond. Op dit moment eet maar 2% van de Nederlandse kinderen genoeg
groente. Een kwart krijgt elke dag twee stuks fruit. De porties vergroten is gemakkelijk en levert
gezondheidswinst op. Een goede eerste stap is: vaker fruit en groente eten op school.
Het werkt. Leerlingen die naar een school gaan met een goed schoolfruitbeleid, kiezen thuis ook
vaker voor fruit tussendoor. Ook eten zij meer groente dan voorheen. 80% van de ouders vindt
schoolfruit prettig.
Het is duurzaam. Veel soorten fruit en groente hebben een relatief lage klimaatbelasting. Dat
geldt voor soorten uit de volle grond en van het seizoen, maar bijvoorbeeld ook voor een aantal
importproducten, zoals bananen en sinaasappels.
Het is leerzaam. Kinderen ontdekken meer over de herkomst van eten, de seizoenen en over de
verschillende soorten fruit en groente.
Het kan helpen om overgewicht te voorkomen. Op dit moment is één op de zeven kinderen te
zwaar. Fruit en groente verzadigen goed en leveren relatief weinig calorieën. Als kinderen
meekrijgen dat fruit en groente lekker zijn voor tussendoor, kan dit helpen om minder te snoepen
en snacken.
Een gezonde school presteert beter. Leerlingen op scholen waar gezond wordt gegeten: zitten
lekkerder in hun vel, krijgen minder snel griep, voelen zich fitter en leren makkelijker.

Sinterklaas komt naar Meerssen
Beste kinderen van Meerssen,
Zondag 13 november komt Sinterklaas met de trein naar Meerssen (13:36u) om jullie allemaal te
begroeten. Hij verheugt zich erop om iedereen weer te zien na deze lange reis.
Hij neemt jullie graag mee naar het gemeenschapshuis de Stip waar jullie Sinterklaas een handje
kunnen geven, spelletjes kunnen spelen met de Pieten en kunnen zingen en dansen op vrolijke
muziek!
Sinterklaas zou het leuk vinden als jullie kunnen helpen met kleurrijke versieringen in de zaal, dat
maakt het toch een stuk gezelliger.
Als jullie een knutselwerkje of een tekening willen maken, dan zorgen de Pieten dat ze op een mooi
plekje komen te hangen in de Stip!
Misschien win jij dan wel een ontbijtje met Sinterklaas en zijn
Pieten. Kun je stiekem kijken wat hij op zijn boterham eet!!!!!
Je kunt je werkje inleveren bij je juf of meester vóór 9 november
2016. Dan komt de knutsel Piet deze ophalen!
Lieve groeten van Sinterklaas.
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