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Lekker, gezond en proeven van EU Schoolfruit
Zoals u al weet, doen we dit jaar weer mee aan het EU Schoolfruit-project. Op dinsdag, woensdag en
donderdag krijgen de kinderen in de ochtend fruit of groente als pauzehapje.
We doen mee aan het project, omdat we een goede gezondheid belangrijk vinden. Een gezonde school
presteert beter. Leerlingen op scholen waar gezond wordt gegeten: zitten lekkerder in hun vel, krijgen
minder snel griep, voelen zich fitter, kunnen zich beter concentreren en beter leren.
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.
En 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.
Daarnaast is het leerzaam. Kinderen ontdekken meer over de
herkomst van eten, de seizoenen en over de verschillende soorten
fruit en groente. Dit jaar zitten er ook vaker minder bekende
soorten fruit en groenten bij de leveringen. Zo maakten we dit jaar
kennis met de pomelo: een citrusvrucht die een kruising tussen
een grapefruit en een pompelmoes is. Deze week maken we
kennis met rettich. Rettich is familie
van de radijs en is zachter van smaak
dan een radijsje. Pomelo en rettich
zijn voor veel kinderen nieuw. Zo
worden de kinderen gestimuleerd om nieuwe dingen te proeven. En
proeven is soms best lastig. De kinderen worden hierin begeleid door de
leerkracht. Kinderen worden gestimuleerd om te proeven, maar ze worden
niet gedwongen. Een kind kiest zelf of hij iets wel of niet wil proeven.
Het is belangrijk om een kind te stimuleren om te blijven proeven, zo leren ze steeds meer soorten
groente en fruit te waarderen. En hoe gevarieerder je eet, hoe gezonder!
En, last-but-not-least: het is gezellig om samen te eten. Zien eten doet eten! Kinderen zien hun
leeftijdgenootjes groente en fruit eten dan stimuleert om zelf ook wat te nemen.
Op dinsdag, woensdag en donderdagochtend word het fruit/groente verzorgd door ouders in de aula.
Hebt u zin en tijd om een keer mee te komen helpen, héél graag. U hoeft zich niet op te geven en kunt
gewoon binnenlopen. Veel handen maken licht werk!
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Hij komt, hij komt ………………op maandag 5 december 2016
Sint en zijn Pieten hebben al laten weten dat ze ook dit
jaar graag een bezoek brengen aan onze school.
Hopelijk weet hij de weg naar onze nieuwe locatie en
anders gaan we hem zoeken natuurlijk.
De goede Sint zal groep 1,2,3 en 4 om half 11 bezoeken.
Alle ouders zijn op deze feestelijke morgen van harte
welkom. Het feest zal tot 11.45 uur duren.

Beleefdagen - Stella Maris College
Op het Stella Maris College zijn Beleefdagen in de week van 5 december gepland.
Hierover kunt u in de folder en de ouderbrief meer lezen.
Deze Beleefdagen zijn gepland zonder eerst vooroverleg met de basisscholen te hebben gehad.
Hierdoor lopen wij tegen een aantal praktische problemen aan. Na en in overleg met de
Innovo-collegascholen uit Meerssen, hebben we toch besloten om voor deelname aan deze
Beleefdag verlof te geven.
Deze momenten vallen echter grotendeels samen met ons lesprogramma in groep 8.
Het lesprogramma voor de overige kinderen zal hier dus hinder van ondervinden.
Indien u geïnteresseerd bent, verzoeken wij u gebruik te maken van de mogelijkheden op woensdag
en donderdag. Hierdoor kunnen de lessen op maandag en dinsdag gewoon doorgang vinden.
Alle leerlingen zullen hun werk op vrijdag af moeten hebben. Ook wanneer uw kind aan de Beleefdag
deelneemt.

Verkiezingen MR
Beste ouders,
Op de vacature binnen de medezeggenschapsraad hebben drie ouders gereageerd. Dat betekent dat er
gestemd gaat worden, aangezien we één plek vrij hebben.
Vandaag, dinsdag 22 november, ontvangt u van ons:
-

Informatie van de kandidaten in willekeurige volgorde.
Per gezin één stembriefje met envelop. De stembriefjes zijn genummerd, zodoende kunnen er
niet meer stemmen per gezin worden uitgebracht.
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Wilt u uw stem in gesloten enveloppe inleveren bij de leerkracht van uw kind? De stemmingsperiode
sluit op donderdag 1 december. Op vrijdag worden de stemmen geteld en informeren wij de
kandidaten.
In het Pennedöpke van 6 december berichten wij u de nieuwe samenstelling van de
medezeggenschapsraad.
Met vriendelijke groet,
De medezeggenschapsraad

Kerstactiviteit
Beste ouders,
Op woensdag 21 december vindt onze Kerstactiviteit plaats.
In de kalender staat donderdag 22 december, echter dit is niet (meer) correct.
We vieren het op woensdag 21 december.
De activiteit start om 17u op school en eindigt om 19u.
In een aparte brief leest u meer hierover en kunt u uw kind hiervoor aanmelden.
Met vriendelijke groet,
Christa Somers
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