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info.hwagveld@innovo.nl

Oudergesprekken voor groep 1 t/m 7
Beste ouder(s),
In de week van 20 maart vinden de oudergesprekken plaats. Zoals is aangekondigd in een eerdere
nieuwsbrief, verloopt het inschrijven deze keer middels het systeem Isy.
Het is mogelijk om u in te schrijven in de periode van donderdag 9 maart om 20.00 tot donderdag 16
maart (17.00).
Om in te schrijven dient u in te loggen op uw Isy-account.
Voor verdere vragen kunt u zich melden bij de groepsleerkracht.
Voor specifieke vragen ten aanzien van Isy verwijzen wij naar de klantenservice van Isy.
begeleiding of toezicht van een leerkracht. Meelopen mag alleen als er een volwassene bij is.

Week van de lentekriebels

Ook dit schooljaar nemen wij deel aan de ‘Week van de Lentekriebels’ ( 20 t/m 24 maart). Deze
lessen zijn bedoeld om kinderen te ondersteunen bij de ontwikkeling tot een persoon die: respect
heeft voor zichzelf en anderen, zich bewust is van eigen en andermans gevoelens, wensen,
opvattingen en mogelijkheden én die steeds beter gefundeerde beslissingen kan nemen op het
gebied van relaties en seksualiteit. De thema’s van de lessen passen bij de leeftijd en
belevingswereld van de kinderen.
Voor verdere vragen ten aanzien van de specifieke onderwerpen, kunt u zich wenden tot de
groepsleerkracht.

Smaakles 'Waarom zijn we een gezonde school en hoe doen we dat?
Begin dit schooljaar begonnen we met het DrinkWater-project. Nu we een half jaartje bezig zijn met
het project, is het tijd om eens te kijken hoe we ermee gaan. Daarom krijgen alle klassen deze en
volgende week een smaakles 'Waarom zijn we een gezonde school en hoe doen we dat?' die gegeven
wordt door Hanneke Philipsen. Hanneke mag voor deze les gebruik maken van het lesmateriaal van
het project Smaaklessen van Coöperatie Blauwdorp. Dankjewel Coöperatie Blauwdorp!!!
In de les leren de kinderen Blauwtje, een grappig mannetje, kennen. En gaan samen kijken naar wat
Blauwtje op een dag eet als ontbijt, pauzehapje/10 uurtje, lunch en een 'na school'-tussendoortje/15.00
uurtje.
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Als ontbijt eet Blauwtje twee bruine boterhammen met Nutella
en een glaasje drinkyoghurt.

Op school in de pauze eet hij een pakje 'Sultana'
en drinkt een pakje appelsap.

Tussen de middag blijft Blauwtje over en eet hij twee bruine
boterhammen: een met kaas en een met vlees, daarbij drinkt hij een
pakje chocolademelk en snoept nog een 'Goed-bezig'-koek.

Na schooltijd komt Blauwtje thuis en krijgt hij een glaasje frisdrank
(vandaag Sinas) en een koekje.
Blauwtje vertelt mamma wat hij allemaal gedaan heeft op school en
het is zo gezellig, dus vooruit, voor deze keer,
krijgt ie nog een tweede koekje.

De kinderen leren dat je per dag niet meer dan 50 gram suiker (10 suikerklontjes) zou moeten eten.
Met dit menuutje krijgt Blauwtje 128 gram suiker/ 25 suikerklontjes binnen (zonder de suikers uit het
brood). De rekensom: ontbijt 44 gram suiker + pauzehapje 25 gram + lunch 28 gram + na schooltussendoortje 31 gram = 128 gram suiker.
Uit onderzoek blijkt steeds duidelijker hoe ongezond teveel suiker voor ons is en we krijgen allemaal,
groot en klein, teveel suiker binnen. En het gaat zo snel en het gaat zo makkelijk.
We willen graag dat onze school een gezonde plek is voor alle kinderen en daarom willen we graag
gezond gedrag stimuleren. Wat betreft voeding, willen we graag het eten van gezonde tussendoortjes
en het drinken van water stimuleren.
Eten op school doen we samen! De kinderen krijgen uitgelegd in de smaakles dat wat jíj als een kind
op school eet, invloed heeft op wat andere kinderen op school eten. Het zogenoemde ‘sneeuwbaleffect van de koekjes op school’: Als één kind een koekje als pauzehapje meeneemt, dan volgt al snel
het tweede en het derde kind dat een koekje meeneemt. Zelfs de kinderen die eigenlijk best graag
fruit, groente of een boterham mee willen nemen, vinden die koekjes bij de andere kinderen wel erg
lekker uit zien en kiezen op een gegeven moment om een koekje mee te nemen.
Daarom willen we de kinderen graag stimuleren om fruit, groente of een boterham mee te nemen als
pauzehapje en om in plaats van zoete drankjes te kiezen voor water. In de smaaklessen van groepen 3
t/m 8 wordt dit allemaal op een leuke manier en met het spelen van een quiz met de kinderen
besproken. De kleuters krijgen een vrolijke les waarin wordt gezongen, een spelletje wordt gespeeld
en een verhaal wordt voorgelezen, allemaal in het thema fruit en groente.
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Fusieschool Gansbeek / Hwagveld
Nieuwe naam school:
We hebben heel veel leuke, creatieve, originele, grappige, historische
namen ontvangen voor onze nieuwe school.
Binnenkort hoort u hier meer over!

Op 22 maart om 10.30u wordt het bouwbord onthuld.
Het bouwbord zal op het grasveld naast het gebouw van ‘Op ’t Hwagveld’ komen.
Bij de activiteit zijn ook kinderen betrokken.
Tegelijkertijd gaat onze bouw-website online. Op deze site vindt u informatie over de bouw en de
werkzaamheden. http://www.kindcentrum-meerssen.nl/
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