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CITO B8 tot en met 11 oktober

Tijn uit groep 7
Viggo ut groep 1-2
Ilja uit groep 5-6a

Ouderpanel 19.30-20.30

Laura uit groep 7
Benthe uit groep 5-6a

Viering groep 4
Lynn uit groep 1-2
Tess uit groep 1-2
Herfstvakantie
Guusje uit groep 2-3

Lars uit groep 4
PMM aandachtsweek

Mick uit groep 5-6a

krachtgroep

VO-avond groep 7 en 8

Milan uit groep 5-6b
Renske uit groep 8

Belangrijke data in november 2018
7 nov. Willibrordusdag en schoolontbijt
12 nov. OR vergadering

13-14-15 nov. kind-oudergesprekken

Gezonde school
Waarom zoveel aandacht voor een gezonde school vraagt u zich misschien af?
Onze visie is:
Een gezonde school draagt bij aan de gezondheid van kinderen, het welbevinden en de
schoolprestaties. Het biedt ze een betere basis voor hun verdere ontwikkeling:




Kinderen die lekker in hun vel zitten, leren en werken beter.
Het versterkt de weerbaarheid van leerlingen. Leerlingen worden zich al vroeg bewust van hun
eigen verantwoordelijkheid bij het maken van een gezonde keuze.
Het is makkelijker om jong een gezonde leefstijl aan te leren, dan op latere leeftijd een
ongezonde leefstijl af te leren

Wat betekent dat een Gezonde School?
Tijdens de schooluren stimuleren wij gezond eten.
Dit betekent dat, in de pauze van 10.15 uur, de
kinderen fruit of groenten eten. Om dit te
bevorderen hebben we de afgelopen drie jaar
meegedaan met het EU-schoolfruitprogramma.
Ook dit jaar mogen we weer meedoen.
Vanaf 12 november tot en met 19 april ontvangen
we gratis drie keer per week groenten of fruit voor
alle kinderen op onze school. Dit is bedoeld voor
de pauze van 10.15 uur. We vragen u, als ouder, om
ook op de dagen dat er geen schoolfruit is, uw kind fruit of groenten mee te geven.
De groepen 5 tot en met 8 hebben de afgelopen week meegedaan met het project : Ik eet het beter.
De gezonde pauzehap stond hierbij centraal.

Gezonde lunch: door invoering van het continurooster eten alle kinderen op school. Ze doen dit
samen met de leerkracht in de klas. Een gezonde broodtrommel vinden we belangrijk. Het
voorlichtingsbureau voor voeding heeft een heleboel suggesties om de broodtrommel van uw kind
gezond te vullen. https://www.voedingscentrum.nl/nl/mijn-kind-en-ik/alles-over-gezond-eten-voorkinderen-van-4-13-jaar.aspx. Snoep, koek en chips mogen niet meegenomen worden. Ook in de
meeste verpakte koekjes zoals liga en peperkoek zit veel suiker.

Drinken
Vorig jaar hebben alle kinderen een dopper
van de gemeente gekregen. Wij gebruiken de
doppers in de klas en merken dat de kinderen
het prettig vinden om tussendoor water te
drinken. Tijdens de lunch drinken de kinderen
melk, thee of water. U kunt een abonnement
op schoolmelk afsluiten, maar natuurlijk kunt u
ook zelf een beker melk meegeven. Als uw
kind liever thee drinkt, kan dat ook. Als u zorgt
voor een beker, zorgen wij voor de thee.

Traktaties
De afgelopen jaren hebben we gezien hoe creatief u
bent om leuke en gezonde traktaties te maken.

We hebben uw medewerking nodig om samen een gezond beleid te voeren. Doet u
met ons mee en zorgt u voor fruit als tussendoortje, gezonde broodtrommels en
traktaties?

Afsluiting Jeelo Omgaan met elkaar
De afsluiting van het Jeelo project Omgaan met Elkaar is op
woensdag 10 oktober.
De kinderen hebben in dit project gewerkt aan de missie en
de visie van de groep. Ze hebben besproken hoe ze met
elkaar omgaan en wat ze van elkaar verwachten. Een mooi
startpunt voor de rest van het schooljaar. In sommige
groepen hebben de kinderen hun wensen geschilderd of
een rap gemaakt. Kortom genoeg om bij elkaar te bekijken.
Iedere groep zorgt voor een expositie in hun eigen klas. De
groepen gaan bij elkaar kijken. De afsluiting is deze keer
zonder ouders.

Leerlingenraad 2018-2019

De 'nieuwe' leerlingenraad 2018-2019 is gestart! We hebben naast Joep en Dijn (groep 6) en Teun en
Renske (groep 8) een viertal nieuwe kandidaten welkom mogen heten, te weten Puck en Benthe
(groep 5) en Marieke en Pim (groep 7).
Onno begeleidt de raad vanuit het team en Frauke vanuit de ouders.
We wensen iedereen veel succes.

Op woensdag 26 september hebben de kinderen van de leerlingenraad en alle groepen van de school
het bord bij de Kikkertuin onthuld. De leerlingenraad vertelden de regels die vanaf nu gelden in de
Kikkertuin. De boodschap is duidelijk overgekomen bij iedereen. Ze hebben het prima gedaan, we
kijken al uit wat de leerlingenraad nog meer gaat bereiken dit schooljaar!

Kind-gesprek groep 2
In groep 3 t/m 8 houden wij op een aantal momenten in het schooljaar een kind-gesprek. We doen dit
om de betrokkenheid van kinderen te verhogen en ze eigenaar worden van hun eigen leerproces.
We zijn intensief bezig geweest om te bekijken of dit ook toe te passen is in groep 2.
We willen met de kinderen praten over hun eigen leergedrag en uit ervaringen blijkt dat dit een
effectief middel is om kinderen bij het leerproces te betrekken.

We hebben een praatpapier ontworpen dat de leerkrachten samen met de leerlingen van groep 2
gaan bekijken. Elk onderdeel wordt besproken en de leerkracht schrijft de info op het formulier erbij.
Dit formulier is de handleiding tijdens het kind-ouder gesprek met de leerling en zijn/haar ouders. De
leerling zal dit dan toe gaan lichten; met ondersteuning van de leerkracht.
Voordat we hier in november 2018 hier mee willen gaan starten, willen we enkele pilot-gesprekken
plannen met kinderen uit groep 2 en hun ouders.
Enkele ouders zullen hiervoor worden uitgenodigd en u bent vrij in uw keuze of u wel of niet hier aan
deel wilt nemen.
Wij houden u hierover op de hoogte.

Schoolbieb
We zijn blij u te kunnen melden dat het is gelukt om vrijwilligers voor de schoolbieb te vinden. Op
woensdagochtend zijn Ans Nouwens, Anja van Brunschot en Saída Mohamed druk bezig in de bieb
om alle kinderen te helpen.

Kinderen gratis lid van de bibliotheek
Wist u dat…
Kinderen van 0-18 jaar gratis lid kunnen worden van de bibliotheek Den-Bosch en omgeving? Er zijn
verschillende vestigingen waar uw kind lid kan worden; Bibliotheek Den-Bosch en de Bibliotheken
Rosmalen, Vught, Boxtel, Sint-Michielsgestel en Berlicum.
Na de gratis inschrijving kan uw kind boeken lenen (bij alle genoemde vestigingen) én meedoen aan
alle leuke activiteiten die worden georganiseerd. Enne… als u uw kind toch komt inschrijven, is een
abonnement voor uzelf misschien ook een fijn cadeautje?
Vanaf 22,50 kunt u als volwassene lid worden.
Meer weten? Kijk op https://www.bibliotheekdenbosch.nl/abonnementen of mail naar Ilse Moens
i.moens@bibliotheekdenbosch.nl
Zie bijlage voor boeksuggesties en informatie over de kinderboekenweek.

TERUGBLIK

Mindfulnes in groep 4

Bewegend leren in groep 8

Tafeljoggen in groep 5-6

NIEUWS UIT DE OMGEVING

Webinar alcohol en jeugd
Op 10 oktober van 19.00 tot 19.40 uur verzorgt GGD Hart van Brabant een webinar over alcohol en
jeugd. In de bijlage leest u hoe u deze kunt volgen.

