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Smart and Fit:
Gezond leven en veel bewegen is voor kinderen enorm belangrijk: door gezond bezig te
zijn en regelmatig te bewegen halen ze zelfs betere resultaten op school! Daarom organiseren we vanaf woensdag 22 november een ‘Smart and Fit’ week, waarbij we zullen kijken wat ‘gezond’ nu eigenlijk is. Eten we nu al gezond? Hoeveel suiker zit er eigenlijk in
je eten? En hoe kan je makkelijk extra bewegen? Deze vragen—en meer—worden in deze
week besproken. Aan het eind van de week, op woensdag 29 november, zal er een oudermiddag gehouden worden waarbij de leerlingen presenteren wat ze die week gedaan hebben.
Smart and Fit wordt georganiseerd door Be Active. Zij zullen zorgen voor extra materialen en activiteiten. Het belooft een leuke, actieve en leerzame week te worden!

Een zusje voor Mailey!
Mailey uit groep 1 heeft een zusje gekregen: ze heet Fayenna. Van harte gefeliciteerd!
We wensen Mailey en haar ouders heel veel plezier met dit nieuwste lid van het gezin!

Agenda:
Vanaf dinsdag 14 november:
Dinsdag 14 november:
Donderdag 16 november:
Woensdag 22 t/m 29 november:
Vrijdag 24 november:

EU Schoolfruit. Elke dinsdag, woensdag en donderdag
krijgen de leerlingen groente of fruit op school.
Groep 8 bezoekt het JFC.
Groep 7 en 8 gaan naar het Schaffelaartheater voor de
voorstelling ‘omgaan met geld’.
Smart & Fit week.
De volgende nieuwsbrief staat online.

Even voorstellen:
Hallo,
Mijn naam is Rika Reinders en ik kom een tijdje werken als juf in
groep 3 en 4, op donderdag en vrijdag. Dit vind ik erg leuk. Ik ben al
meer dan 20 jaar juf, maar nu werk ik op verschillende scholen als
invaljuf. Daarom ken ik al heel veel kinderen.
Ik woon in Leusden, ben 47 jaar en heb zelf ook twee kinderen.
Verder ski ik graag en wandel ik veel met mijn Golden Retrievers.

Hulpcheque en toestemming beeldmateriaal
Een paar weken geleden hebben alle leerlingen een ‘Hulpcheque’ mee naar huis gekregen, waarop u kon aangeven bij welke activiteit u mee zou willen en kunnen helpen. Velen van u hebben deze Hulpcheque al ingeleverd. Erg fijn! Heeft u dat nog niet gedaan,
zou u dat dan zo snel mogelijk willen doen?
Ook het formulier voor toestemming beeldmateriaal is met de leerlingen meegegaan naar
huis. We hebben uw toestemming nodig om foto’s en/of video’s van uw kind(eren) op de
website of social media te zetten. Heeft u dit formulier nog niet ingevuld, wilt u dit dan
zo snel mogelijk doen? Er liggen lege formulieren in de hal.
Namens het team, alvast bedankt!

Schoenendozen
Voor de projecten op vrijdagmiddag in de bovenbouw
zijn nog schoenendozen nodig. Heeft u thuis nog
schoenendozen over? Zou u ze dan mee willen geven
naar school?
Namens de leerlingen in de bovenbouw, alvast bedankt!

Nationaal Schoolontbijt
Afgelopen donderdag hoefden de leerlingen ‘s
ochtends niet te ontbijten thuis… want dat deden ze op school! Ze hoefden zelfs geen brood
te smeren, want dat hadden enkele ouders al
voor de leerlingen gedaan! Mede dankzij deze
ouders verliep het schoolontbijt vlekkeloos.
Ouders die hebben meegeholpen… ontzettend
bedankt!

