
 

2  t/m 6 november 
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Beste ouders/verzorgers, 

 

Hopelijk heeft iedereen een fijne herfstvakantie gehad en weer met goede moed 

aan de nieuwe week begonnen! Wij in ieder geval wel. Al veel klassen hebben 

verkeerslessen gehad op het plein de afgelopen weken. Er zijn ook wat klassen die 

nog aan de beurt zijn. Voor komende week maken wij ons op voor de 

voortgangsgesprekken en de studiedag. 

 

Voortgangsgesprekken 

U krijgt maandag een bericht over de voortgangsgesprekken en hoe u zich kunt 

opgeven. Alle gesprekken zullen online, eventueel telefonisch plaatsvinden.  

Lees de uitnodiging goed, zodat u goed weet hoe het moet aanpakken! Dan komt 

alles goed en kunnen wij alle ouders gewoon spreken. 

 

 

 

Schoolfruit 

Van 9 november t/m 16 april 

krijgen de kinderen op school 

gratis drie porties groente en 

fruit per week. De school doet 

namelijk mee aan EU-

Schoolfruit! Ook zijn er lessen 

over fruit, groente en gezonde 

voeding.  

Met EU-Schoolfruit leren 

kinderen spelenderwijs om 

verschillende soorten fruit en 

groente te eten. Dat is niet 

alleen gezond, maar ook leuk!  

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  

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.   

 

Voor in de agenda maand november, herhaling 

Dinsdag 3 november Studiedag, alle leerlingen vrij 

Donderdag 5 november Voortgangsgesprekken 

Dinsdag 10 november  Voortgangsgesprekken 

Woensdag 11 november Biebbus Storm 

Maandag 23 november Roostervrij groep 1 t/m 4 

Woensdag 25 november Informatie ochtend nieuwe ouders 

Fijn weekend en tot volgende week! 

http://www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief

