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Nieuwsbrief 16 november 2018 
 

Geachte ouders/verzorgers 
Hierbij ontvangt de zevende nieuwsbrief van het 
schooljaar 2018-2019. 

  
 

 
Schoolfruit 
Van 13 november t/m 20 april krijgen uw kin-
deren op school gratis drie stuks groente en fruit 
per week. De school doet namelijk mee aan EU-
Schoolfruit! Ook zijn er lessen over fruit, groente 
en gezonde voeding.  
 
Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs 
om verschillende soorten fruit en groente te 
eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook leuk!  
Wilt u elke week weten welke stuks fruit of 
groente uw kinderen ontvangen? Schrijf u dan in 
voor de nieuwsbrief voor ouders via 
www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief  
Het EU-Schoolfruitprogramma is een goede start 
om de aanbevolen hoeveelheid groente en fruit 
per dag te halen.  
Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is een 
initiatief van de Europese Unie, het Ministerie 
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het 
Steunpunt Smaaklessen & EU-Schoolfruit. Het 
programma wordt ondersteund door het Voe-
dingscentrum. 
De groente- en fruitverstrekkingen worden gefi-
nancierd door de Europese Unie. Er zijn voor de 
school en de ouders géén kosten verbonden aan 
het programma. U kunt hierover meer lezen op 
www.euschoolfruit.nl.  
Op naar een lekker en gezond schooljaar! 
 
Steunpunt Smaaklessen & EU-Schoolfruit 

 
Schoolontbijt 
Afgelopen vrijdag was het nationale schoolont-
bijt. De kinderen hebben met de hele school in de 
hal ontbeten. 
Het was heel gezellig! 

 
 

  
Groep A naar het bos 
 
Dinsdagochtend is groep A naar het bos geweest. 
Zij zijn met de boswachter op zoek gegaan naar 
paddenstoelen. Daar hebben we verschillende 
soorten bekeken met behulp van een vergroot-
glas en een spiegeltje. Daarnaast hebben we ook 
verschillende beestjes gevonden in het bos, 
waaronder een kikker. Deze mochten de kin-
deren die dat wilde zelfs even voelen. 

 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjY14Tm0bPeAhWNYlAKHXaLBfoQjRx6BAgBEAU&url=https://www.tangischools.org/Page/11333&psig=AOvVaw1asmq1QycZ_AupmLOYWYQV&ust=1541176956816955


 

 
Data 

19 t/m 23 novem-
ber 

De Drempeltoets voor 
schoolverlaters 

30 november 7e Nieuwsbrief 

5 december Sinterklaasviering 

14 december  8e Nieuwsbrief 

20 december Schaatsen groep 3 t/m 8 

20 december Kerstfeest 

24 december t/m 
4 januari 

Kerstvakantie 

Met vriendelijke groet, 
Bert Veldhorst en Bianca de Zoete 
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