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SCHOOLFRUIT.
De eerste week zit er op.
Best weer even wennen, zeker met een nieuw soort fruit, pomelo.
Deze week weer wat bekendere fruitsoorten en lekker afwisselend.
Deze week:
Banaan
Mandarijn
Appel
Onze fruitdagen zijn woensdag, donderdag en vrijdag.
Op de andere dagen graag zelf fruit aan uw kind(eren) meegeven?
Deze week vindt u een extra bijlage/ouderfolder op de website van school.
Thuis&school.
Het nieuwe online magazine Thuis&School E- nieuws exclusief voor
aangesloten scholen en ouders bij OUDERS VAN WAARDE staat voor je
klaar. We hebben ons online magazine in een nieuw jasje
Lees hier de laatste editie van Thuis & School E-nieuws

In deze editie:
Faalangst, iedereen heeft er wel eens last van. Maar wat als je kind
belemmerd wordt door de angst om te falen? OUDERS VAN WAARDE
geeft tips hoe hier mee om te gaan. Meer bewegen op school is nodig, het
zorgt er onder andere voor dat kinderen zich beter kunnen concentreren
in de les. Overgaan op het continurooster of niet? OUDERS VAN WAARDE
zet de voor- en nadelen op een rijtje.
Dit en meer lees je in Thuis & School E-nieuws november.
Spaaractie JUMBO.
Vorige week woensdag mochten we de waarde-cheque bij de Jumbo in ontvangst nemen.
Een schitterend bedrag van

€ 1457,38
is er verzameld voor onze school.
Een topbedrag.
Deze week krijgen we verdere informatie over het bestellen van de materialen. Eens kijken waar we op uit kunnen
komen. Iedereen ontzettend bedankt voor het sparen.
ZESPRI sparen.
We hebben nog 14 ZESPRI stickertjes te gaan en dan kunnen we de ballen gaan bestellen.
JOGG
Vandaag krijgen de kinderen een brief mee over het JOGG onderzoek. Deze brief bevat informatie over dit
onderzoek en een toestemmingsverklaring. In de Vlinderzaal staat een doos waar de enveloppen met reactie in
gegaan kunnen worden.
Zowel bij een positieve als negatieve reactie zien we uw envelop graag terug in deze doos.

