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Toestemming beeldmateriaal
We maken regelmatig foto’s of filmpjes van de leerlingen
om deze op onze website, in de nieuwsbrief of op Facebook te zetten. Zo willen we iedereen laten zien wat voor
een leuke activiteiten hier op school gebeuren.
Hier hebben we uw toestemming voor nodig. Aan het begin van het schooljaar heeft u een toestemmingsformulier
meegekregen, waarbij u in kon vullen of u wel of geen
toestemming geeft.
Helaas is het zo dat veel ouders het toestemmingsformulier nog niet hebben ingevuld. Hierdoor kunnen we veel
foto’s niet plaatsen op onze website of op Facebook. Daarom hebben we dit formulier
nogmaals bijgevoegd bij deze nieuwsbrief. Wilt u dit formulier a.u.b. uitprinten, invullen
en ondertekenen en meegeven naar school? Heeft u geen printer, dan kunt u op school
een uitgeprint formulier meenemen.
Alvast ontzettend bedankt!

Een boekje voor meester Rolf
Meester Rolf heeft een operatie ondergaan en is nu aan het herstellen van deze operatie.
De Ouderraad bedacht het idee om meester Rolf een boekje met berichtjes van leerlingen en ouders te sturen. Het boekje ligt op een tafeltje in de hal, onder de tv. Iedereen die wil, mag hier iets in schrijven. Het boekje zal eind volgende week verstuurd worden. We hopen natuurlijk op veel berichtjes!

Agenda:
Woensdag 1 november:
Donderdag 9 november:
Vrijdag 10 november:
Dinsdag 14 november:

Studiedag. De leerlingen zijn deze dag vrij.
Nationaal voorleesontbijt.
De volgende nieuwsbrief staat online.
Start Schoolfruit.

Facebook:
Plantijn is ook te vinden op Facebook! Kijkt u hier regelmatig? U kunt
ons vinden op www.facebook.com/plantijnbarneveld

Lezen en woordenschat
Meer lezen heeft een
bewezen positief effect op woordenschat,
spelling, grammatica,
begrijpend lezen en
schrijven!
Lezen is ook belangrijk
voor je toekomst, bij
het doen van een vervolgopleiding, bij het
vinden van een baan.
In dit schema zie je
wat leesbevordering
met je doet:
Met 15 minuten lezen
per dag, lees je 1 miljoen woorden per jaar en groeit de woordenschat met ca. 1.000 woorden per jaar.
Als ouder kunt u het lezen bij uw kind stimuleren, door hem/haar een boek te laten lenen in de bibliotheek. Werkt u mee?

EU Schoolfruit
Van 13 november tot en met 20 april doet Plantijn mee aan het EUSchoolfruitprogramma. De kern van het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is het gezamenlijk eten van groenten en fruit in de klas.
De kinderen krijgen op drie vaste dagen in de week gedurende
twintig weken een portie groente of fruit uitgereikt tijdens het 10uurtje om in de klas op te eten.
Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende
soorten groenten en fruit te eten. Dat is niet alleen gezond, maar
ook leuk!
euschoolfruit.nl
Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is een initiatief van de
Europese Unie, het Ministerie van Economische Zaken, de Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland en het Steunpunt Smaaklessen & EU-Schoolfruit. Het programma wordt ondersteund door het Voedingscentrum. De groente- en fruitverstrekkingen worden gefinancierd door de Europese Unie. Er zijn voor de school en de ouder(s)/ verzorger(s) géén
kosten verbonden aan het programma. U kunt hierover meer lezen op de website
www.euschoolfruit.nl.
Op naar een lekker en gezond schooljaar!

EU-Schoolfruit op Plantijn
De drie vaste groente- en fruitdagen op Plantijn worden:
Dinsdag, woensdag en donderdag.
Op deze dagen hoeft u dus geen 10-uurtje mee te geven.
Steunpunt Smaaklessen & EU-Schoolfruit

