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SCHOOLFRUIT.
Deze week starten we weer met 20 weken overheerlijk schoolfruit.
Iedere week zullen we in de Vlinderbrief vermelden wat het fruit van de week is.
Deze week:
Appel (Elstar)
Peer (Conference)
Pomelo
De pomelo wordt vaak gebruikt als gezelschapsfruit, waarbij het
tafel gaat zitten om het vruchtvlees uit de schil te plukken.
Onze fruitdagen zijn woensdag, donderdag en vrijdag.
Op de andere dagen graag zelf fruit aan uw kind(eren) meegeven?

hele gezin rond de

Waarom doen we dit jaar weer mee aan het schoolfruit :








Het is gezond. Kinderen hebben elke dag minimaal twee keer fruit en 150 gram groente nodig. Om dat te
halen kunnen ze de eetmomenten op school niet missen.
Een gezonde school presteert beter. Leerlingen die gezond eten: zitten lekkerder in hun vel, krijgen
minder snel griep, voelen zich fitter en leren makkelijker.
Gezond eten is besmettelijk. Zien eten, doet eten. Kinderen durven door EU-Schoolfruit meer soorten
fruit en groente te proeven. Ook thuis.
Ouders waarderen het. Na de periode van gratis fruit en groente, wil 75% van de ouders een structureel
schoolfruitbeleid.
Het is helder en eenduidig. Ouders weten waar ze aan toe zijn als ze alleen fruit en groente mogen
meegeven voor het tienuurtje.
Het is leerzaam. Kinderen leren over de herkomst en gezondheidsvoordelen van fruit en groente.
Het is duurzaam. Veel soorten fruit en groente hebben een relatief lage klimaatbelasting.

Schoenendoosactie.
Een Actie4Kids schoenendoos: voor jou van mij
De eerste dozen staan op de trap in de
Vlinderzaal. Op dit moment 25 stuks.
Deze week is de laatste week om de dozen te
versieren en in te leveren.
De uiterste inleverdatum is vrijdag 11
november.

Informatieavond gr. 1a
Dinsdag 8 november staat de informatieavond van groep 1a gepland. Juf Laura en juf Roselie heten u hartelijk
welkom.
De avond begint om 19.00 uur en wordt gehouden in het klaslokaal van groep 1a.
Zespri.
Het loopt geweldig. We zitten nu al op zo’n 225 stickers. Nog 75 te gaan. Top. Moet weer gaan lukken.

Cyberpesten de baas.
Het was vorige week donderdag een prima informatieavond. Niels Baas hield een interessant verhaal over de
multimedia en cyberpesten. In de bijlage bij deze Vlinderbrief vindt u zijn presentatie in pdf-vorm. Hier staan iets
meer slides in dan hij heeft vertoond. Ook in deze presentatie kwam weer het belang naar voren van het gedrag
van de grote middengroep. Hoe gaan zij om met gepeste en pester?!
Het was wel ontzettend jammer dat er maar een kleine groep ouders (25-30) op deze avond was afgekomen. Met
1 afmelding is het een klein groepje voor wie je dit organiseert. De vraag ontstaat dan wel of zulke avonden voor
herhaling vatbaar zijn.
Ik stel de vraag dan ook maar: is er behoefte en dit soort algemene informatieavonden? Graag reactie.

Nationaal Schoolontbijt.
Donderdag 10 november nemen wij weer deel aan het Nationale Schoolontbijt.
De kinderen hoeven deze dag dus niet thuis te ontbijten. We beginnen de dag gewoon om 8.30 uur met een
gezamenlijk klassenontbijt in ieder klas.
Sint Maarten.
Vrijdagmorgen gaan de groepen 1, 2 en 3 met hun zelfgemaakte lampion naar de Zantingehof.
Het is altijd een feestelijk optocht als ze bij school vertrekken. Dit zal rond 11.00 uur zijn.
U bent van harte welkom om te komen kijken.
A21.
Al meerdere jaren lopen ouders of bekenden van school een hele of halve sponsormarathon voor een goed doel
als Compassion of Open Doors. Zo ook dit jaar.
Wijtze Visser gaat voor de stichting A21 ook aan zo’n sponsorloop meedoen. Wij willen Wijtze daar veel succes bij
wensen en willen hem natuurlijk ook een financiële ondersteuning meegeven.
Samen hebben we ook gesproken over een actie door en voor kinderen.
Voor kinderen: kinderen die leven onder de last van slavernij, worden verhandeld of meegelokt.
Door kinderen: het verkopen van zakjes kniepertjes. Met medewerking van de kerk worden er knieperjes
gebakken en verpakt in zakjes. Deze zakjes kunnen op bestelling gekocht worden en zullen in de week voor kerst
uitgeleverd worden. Kinderen van school gaan thuis en in naaste omgeving (buren, vrienden, opa/oma, kennissen)
bestellingen opnemen om zoveel mogelijk zakjes te verkopen. Met de opbrengst kunnen we Wytze ondersteunen.
Volgende week ontvangen de kinderen de bestelformulieren.
Wat is A21: Er zijn op dit moment, op onze wereld, meer dan 27 miljoen mensen die leven onder het juk van
slavernij. Kinderen die onder valse voorwendselen worden verhandeld of meegelokt. Jonge vrouwen, mannen,
ouderen en kinderen die dagelijks worden uitgebuit of vernederd om geld te verdienen voor anderen. Ook in
Nederland worden mensen direct of indirect dagelijks slachtoffer van deze praktijken.
A21 is in staat om slachtoffers te bevrijden en te begeleiden om weer als volwaardig mens terug te keren in de
samenleving. daarbij geholpen door het bieden van een opleiding. Op het gebied van preventie is A21 aanwezig
op plaatsen waar mensen het risico lopen ten prooi te vallen aan mensenhandel. In bijvoorbeeld vluchtelingenkampen zijn speciale waarschuwingsborden voor kinderen geplaatst met daarop telefoonnummers van hulplijnen
die ingeschakeld kunnen worden. Fantastisch werk dus!!

