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Komende week houden wij de Koningsspelen op donderdag 22 april!

Het laatste nieuws!
Koningsspelen op donderdag 22 april
Op vrijdag 23 april zijn officieel de Koningsspelen,
maar wij gaan deze spelen verplaatsen naar
donderdag 22 april, omdat meester Leroy, onze
gymleerkracht op de donderdag, een sport- en
spellencircuit gaat uitzetten op het asfalt voor de
hele school. Deze activiteiten worden coronaproef
gespeeld, dus door iedere groep afzonderlijk.
We starten de dag met het Koningslied van
Kinderen voor kinderen "Zij aan zij."
De kinderen mogen deze dag in het oranje gekleed naar school komen en nemen gewoon
een tussendoortje en lunch mee. Aan het eind van de dag krijgen ze nog een verrassing van
de O.R.
Het is een gewone schooldag, dus de kinderen zijn om 14:30 uur vrij.
Gezond eten en drinken op de basisschool
In de bijlage vindt u een folder van het voedingscentrum over gezond eten en drinken.
Mocht u hier vragen over hebben dan kunt u contact opnemen met onze
schoolverpleegkundige: Eline Lodders, eline.lodders@vrk.nl of 023-7891777.
Ook als u twijfels heeft over bijvoorbeeld het gewicht van uw kind kunt u contact opnemen
met haar.
Stress bij pubers
In de bijlage vinden jullie de uitnodiging voor een webinar ‘Stress bij pubers?!’ op 20 april
a.s. Dit webinar is voor de ouders van leerlingen in groep 7 en 8. Tijdens dit webinar wordt
toegelicht wat de impact is van stress op pubers, hoe je stress kan herkennen en hoe je hier
als ouder mee kan omgaan.
Reminder vragenlijsten
Zoals al eerder gemeld vragen wij de ouders van onze school om elk jaar een
oudertevredenheidsvragenlijst in te vullen. De leerlingen van groep 6 t/m 8 vullen op school
soortgelijke vragenlijsten in. Er ontstaat zo een duidelijk beeld van de tevredenheid over de
school.
U heeft inmiddels een email met een link ontvangen om de lijsten in te vullen en hopelijk is
deze mail niet in de spam terecht gekomen.
We hopen dat veel ouders bereid zijn om deze vragenlijst in te vullen; het kan tot en met 28
april. Bij voorbaat dank!
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Warme schoollunch
De Stichting Tommy Tomato kan warme lunches op school verzorgen voor kinderen op de
basisschool. Het doel is dat kinderen meer groenten binnen krijgen en op het juiste moment
van de dag veel energie uit hun maaltijd halen. We willen graag weten of er draagvlak is
onder de ouders om hier een pilot mee te starten. Hieronder vindt u informatie over Tommy
Tomato. Door het scannen van deze QR-code kunt u aangeven of u interesse heeft in deze
mogelijkheid.
Wat is TommyTomato?
• Gezonde, warme, vegetarische schoollunch, waardoor kinderen 60% van hun portie
groenten binnenkrijgen.
• Warme lunch, kant-en-klaar aan school geleverd en weer opgehaald.
• voorbeelden zijn: nasi goreng (met vleesvervanger), chili sin carne of tomatensoep
met een broodje
• Ouders betalen zelf deze lunch; voor ouders die het niet kunnen betalen, vult een
Stichting TommyTomato de lunchkosten aan. Dus iedereen die mee wil doen, kan
meedoen
• Stichting TommyTomato vult ouders aan wat ze niet kunnen betalen, van de lunch
die 2,50 euro per keer kost. Zo kan iedereen die mee wil doen, meedoen. Ongeacht
waar je bed staat!
• Kort filmpje (ctrl-toets ingedrukt houden en dan op de link klikken):
TommyTomato: Plant een zaadje, oogst een gezonde generatie. - YouTube

Inleveren portfolio
Begin april hebben alle leerlingen hun portfolio meegekregen naar
huis. We zien alle portfolio’s graag weer terug op school vóór 24
april.

Agenda
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Di 20 april:
Di 20 april:
Wo 21 april:
Do 22 april:
Vr 23 april:
Di 27 april:
Wo 28 april:
Do 29 april:
Ma 1 mei t/m vr 14 mei:

Cito groep 8
MR
Cito groep 8
Koningsspelen
Laatste dag portfolio’s inleveren.
Koningsdag (school is dicht)
Laatste dag om de vragenlijst in te vullen
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