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Beste ouders/verzorgers,
Wat hebben we een geweldige Halloweentocht met elkaar
gehad. Wij willen iedereen die een bijdrage heeft geleverd
aan deze griezelige avond ontzettend bedanken. De kinderen
hebben genoten!

Geplande activiteiten
8/11

Nationaal schoolontbijt

22/11 KNAK

In groep 7 hebben wij na de herfstvakantie twee bekende
leerkrachten mogen verwelkomen. Wij wensen Herman en
Petra een hele fijne tijd!

29/11 Studiedag: leerlingen vrij

Hartelijke groet,

19/12 Schoolschaatsen

5/12

Sinterklaas: tot 13.00 uur

Arianne van Os

KNAK
Op vrijdag 22 november a.s. is er weer een KNAK (kinderen kijken naar andere kinderen). Alle
klassen verzorgen een kort optreden, dit vindt plaats in de grote gymzaal. Ouders, opa’s en
oma’s zijn hierbij van harte welkom!
We starten rond 13.30 uur en het duurt tot +/- 14.45 uur. Tussen de optredens door is het niet
mogelijk om de zaal te verlaten.
Bezoek Sinterklaaspaleis
De kinderen van groep 1 t/m 4 brengen binnenkort een bezoek aan het Sinterklaaspaleis in
Schiedam.
19 november
groep 1 en 2
27 november
groep 3 en 4
De pieten en Sint kijken al uit naar hun verblijf in het Sinterklaaspaleis in het Stedelijk Museum
Schiedam en naar het bezoek van de kinderen. Er is hier van alles te doen; de kinderen gaan
hier luisteren naar de verhalen van de voorleesbrigade, maar ook veel bewegen. De
Kunstpieten staan voor de kinderen klaar. Vergeet niet om goed te kijken naar al het moois in
de schatkamer van de Sint, die je onderweg tegenkomt!
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Schoolfruit
Van 12 november t/m 16 april krijgen uw kinderen op school gratis drie porties groente en fruit per week.
De school doet namelijk mee aan EU-Schoolfruit!
Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten fruit en groente te eten. Dat is
niet alleen gezond, maar ook leuk!
De drie vaste groente- en fruitdagen op de Singel worden: dinsdag, woensdag en donderdag. De
kinderen krijgen in de ochtendpauze een stuk groente/fruit op school. In deze periode is het niet de
bedoeling dat er koeken e.d. meegenomen worden. Ook zouden we het fijn vinden als u op maandag
en vrijdag ook een stuk groente/fruit meegeeft naar school.
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
Tevens zullen wij op vrijdag via de app communiceren welke fruit/groentesoort er de komende week op het programma staan. Is
er iets dat niet in de smaak valt? Wilt u dan zelf een ander stuk
groente/fruit meegeven?
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 Voedingscentrum.
De groente- en fruitverstrekkingen worden gefinancierd 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!

Schaatsen
Dit jaar zal er een grote schaatsbaan in Vlaardingen zijn en hebben een uitnodiging gekregen om met
de groepen 3 t/m 8 te komen schaatsen. Dit zal zijn op donderdag 19 december van 10.00 – 11.00 uur.
Omdat de schaatsbaan niet op loopafstand is zullen wij u binnenkort vragen of u in de gelegenheid
bent om de kinderen te brengen en/of te halen.
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Halloween
Woensdag 30 oktober werd Halloween weer gevierd op school. Mede dankzij de inzet van ouders
hebben we hem weer groots mogen neerzetten. Het was een geslaagde griezelige avond!

KWINK
Deze periode werken we aan de volgende onderwerpen tijdens de KWINK-lessen:

In de bijlage ontvangt u een nieuwsbrief en de koelkastposter voor thuis.
Op de volgende site kunt u de oudermagazine van KWINK inzien:
https://www.kwinkopschool.nl/kwink-actueel/oudermagazine/
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Korfbaltoernooi
De sportiviteitsprijs voor de korfballers uit groep 5 en de beker voor de korfballers uit groep 6! ´n
Mooi resultaat op een winderige, maar zeer sportieve middag!

Ouderbijdrage
Zoals ieder schooljaar vragen wij u om de ouderbijdrage te betalen. In de bijlage van deze
nieuwsbrief ontvangt u een brief namens de ouderraad.
Samen met het team organiseert de ouderraad ieder jaar diverse activiteiten voor de
kinderen. Deze activiteiten zijn niet mogelijk zonder een ouderbijdrage.

Nijntje beweegprogramma groep 1 en 2
Inmiddels hebben we al een aantal weken gymles in de ‘grote’ gymzaal met de kleuters en
wat zijn ze enthousiast! Je ziet de kinderen met stappen vooruitgaan. In dit nieuwsbericht wil ik
jullie nog een aanvullende toelichting geven over wat nu precies het Nijntje
beweegprogramma inhoudt:
Het Nijntje beweegprogramma is een serie beweeglessen waarin je kind wekelijks speelplezier
heeft en tegelijkertijd alle essentiële basisvormen van bewegen leert. Alle basisonderdelen van
bewegen komen aan bod via leuke oefeningen en spelletjes denk aan balanceren, rollen,
huppelen, klauteren, klimmen, springen, zwaaien, vangen, gooien en schoppen (van een bal).
De motorische ontwikkeling
Vaardigheden zoals gooien, zwaaien, rollen en balanceren zijn erg belangrijk bij het leren van
andere sporten als jouw kind groter is. Wist je dat: leren zwemmen en fietsen makkelijker kan
gaan als je je beweegdiploma hebt gehaald?
De sociale ontwikkeling
Tijdens de beweeglessen leert je kind samen te spelen en op zijn beurt te wachten. Dat is de
rest van zijn leven bruikbaar.
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De cognitieve ontwikkeling
Gevarieerd bewegen (waarbij je bijvoorbeeld links en rechts tegelijkertijd gebruikt) is een
belangrijk hulpmiddel bij de ontwikkeling van de hersenen en van je peuter of kleuter. Het helpt
je kind later makkelijker te leren.
Elk kind beweegt iedere dag. Van de eerste kleine stapjes tot mijlpalen als het behalen van het
zwemdiploma, kunnen fietsen en je eigen naam schrijven. Hoe klein of groot de stap ook is,
aan de basis hiervan ligt: bewegen. Zonder beweging worden al die dingen heel lastig. Elke
maandagmiddag krijgen alle kleuters op school, in het gymlokaal, deze basisvormen aan
geboden!

Jarigen
In november vieren wij de verjaardagen
van:
Bente
Djévano
Rayan
Kayleigh
Stan
Jesse
Xara
Luuk

Ryan
Elle
Elize
Lindy
Elis
Lars
Hailey
Tess
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