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Beste ouders,  
De afgelopen week kenmerkte zich voor ons als een week van improviseren. We hebben momenteel twee zieken en 
vervangers zijn tegenwoordig moeilijk te vinden. Met de inzet van onze eigen mensen hebben we het toch voor 
elkaar gekregen, waarvoor dank voor de flexibiliteit van de leerkrachten. Ook komende week moeten we weer flink 
improviseren. Ik hoop daarbij op uw begrip, we doen er alles aan om de groepen goed te bemannen (lees 
bevrouwen:) 
Indien u ideeën heeft of oplossingen weet, laat het ons weten. 
Verder wil ik u meedelen dat het inloopspreekuur gaat verhuizen: van de dinsdagochtend naar de vrijdagochtend. 
Van 8:30 uur tot 9:30 uur kunt u bij mij binnenlopen met opmerkingen, vragen, ideeën en/of andere dingen die u 
graag met mij wilt bespreken. 
Frank Zopfi 
directeur a.i. 
 
Gezonde traktaties 
Zoals u weet zijn wij een gezonde school. Dat betekent dat wij, naast veel aandacht voor bewegen, ook kritisch zijn 
op voeding en drinken. Daaronder vallen ook de traktaties die kinderen meenemen 
wanneer zij jarig zijn. Het gebeurt helaas nog regelmatig dat kinderen “ongezonde” 
traktaties mee nemen voor hun klasgenoten en de leerkrachten.  Hoewel de traktaties 
ongetwijfeld heel lekker zijn, kunnen we ze niet laten uitdelen. Dat is heel jammer 
voor het jarige kind en ook voor u als ouder. U heeft er vaak veel tijd aan besteed en 
dan is het jammer als het niet gedeeld kan worden. Wij willen u daarom vragen om bij 
de traktaties rekening te houden met het schoolbeleid op het gebied van gezonde 
voeding. Geen snoep, geen chips, geen drankjes met onvoorstelbare hoeveelheden 
suiker, geen zoete taarten of andere lekkernijen waardoor we uiteindelijk allemaal bij 
de dokter of tandarts terecht komen.  Wanneer u Googelt op bijvoorbeeld “gezonde 
voeding school”, komt u allerlei sites tegen die u misschien op leuke ideeën brengen. 
Bijvoorbeeld http://www.voedingscentrum.nl/nl/mijn-kind-en-ik/alles-over-gezond-eten-voor-kinderen-van-4-13-
jaar/traktaties-en-kinderfeest.aspx 
Wij danken u heel hartelijk voor uw medewerking. 
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Week van de mediawijsheid 
De leerlingen van groep 7 en 8 doen in de week van 17 t/m 24 november mee aan de 
Media Mastersgame, een superspannend mediawijsheidspel. Het thema dit jaar is 
Samen Mediawijs en het doel is dat kinderen, ouders en leerkrachten samen in gesprek 
gaan over online gedrag en mediawijze vaardigheden. Wilt u meer weten over 
mediawijsheid? Neem dan eens een kijkje op http://mijnkindonline.nl/ . Hier vindt u 
leuke gespreksonderwerpen voor aan de eettafel en tips voor uw kind en social media. 
 
 
 
 

 
 
Oproep van de oudercommissie 
Omdat alle beetjes helpen bij het organiseren van feestelijke activiteiten, 
willen wij u vragen om lege statiegeldflessen in te leveren bij de 
oudercontactpersoon van de groep van uw kind. Die flessen worden dan 
ingeleverd bij de betreffende winkel en de opbrengst gaat in de feestpot. 
Zo kunnen we de, toch al, leuke activiteiten nog net een beetje feestelijker 
maken. Kijk dus even in de voorraadkast en naast het fornuis of u nog lege 
flessen in huis hebt. We hopen op een flinke opbrengst. Heeft u nog vragen 
over de oudercommissie en haar bezigheden, aarzelt u dan niet om een 
van de oudercontactpersonen aan te schieten. 

http://mijnkindonline.nl/

