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EU Schoolfruit
Met ingang van deze week doen de scholen
op het Gooteplein mee met het EUSchoolfruit- en groenteprogramma. Dit is
een Europees voorlichtingsprogramma dat
de nadruk legt op het eten van voldoende
groenten en fruit. Door EU-Schoolfruit leren
kinderen spelenderwijs om verschillende
soorten groenten en fruit te eten. Dat is niet
alleen gezond, maar ook gezellig!
Kinderen die genoeg groenten en fruit eten
en elke dag actief bewegen zitten lekkerder
in hun vel, krijgen minder snel griep, zijn
minder snel verkouden, voelen zich fitter, beleven meer plezier
aan sport en spel en leren makkelijker. De praktijk heeft uitgewezen dat dit werkt!
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 ouder(s)/verzorger(s) géén kosten
verbonden aan het programma. U kunt hierover meer lezen op
www.euschoolfruit.nl.
Kern van het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is het gezamenlijk eten van groenten en fruit in de klas. De kinderen krijgen op 3 vaste dagen in de week gedurende 20 weken een portie groente of fruit uitgereikt tijdens de ochtendpauze om gezamenlijk in de klas op te eten.
Onze drie vaste groente- en fruitdagen worden dinsdag, woensdag en donderdag. Op deze dagen hoeft u dus geen pauzehap
mee te geven.
De gratis verstrekkingen lopen tot en met 19 april 2019.
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Bezoek Brielse Sinterklaashuis
Op woensdag 21 november a.s. zullen de leerlingen van de
groepen 1 t/m 3 per toerbeurt een bezoek brengen aan het
Brielse Sinterklaashuis. Meer informatie omtrent het bezoek
en eventuele hulp daarbij ontvangen de ouders van groep
1 t/m 3 via de leerkracht.

Sinterklaasfeest
Op woensdag 5 december a.s. vieren we op school natuurlijk het Sinterklaasfeest. De leerlingen zullen Sinterklaas en een aantal van zijn pieten in het
Brestheater verwelkomen. Natuurlijk heeft de Ouderraad weer een traktatie en
drinken voor de ochtendpauze voor alle groepen geregeld!
Omdat het voor Sinterklaas een hele drukke dag is, hebben de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 lootjes getrokken. Zij zullen surprises maken en deze op dinsdag 4 december a.s.
om 08.20 uur op school brengen. Alle ouders, verzorgers en andere
belangstellenden hebben de mogelijkheid om op dinsdag 4 december van 15.30 tot 16.00 uur een kijkje te nemen bij alle mooie surprises. Ze staan uitgestald bij de groepen 5 t/m 8.

Zo doen wij dit op de St. Leonardusschool
Sinds enige tijd hebben wij een protocol ‘Zo doen wij dit op de
St. Leonardusschool’. Hierin is vastgelegd welk gedrag wij op school
willen zien, dat wij pestgedrag niet accepteren en dat wij dit aanpakken volgens een vooraf bepaalde handelwijze. Onlangs is dit
document herzien, en de nieuwe versie staat op onze website onder
Downloads.

Grote wisseltruc
Elk jaar in december is het extra druk en iedereen lijkt tijdgebrek te hebben, maar de deco-groep kan juist een heleboel extra handjes gebruiken!
Op woensdag 5 december is het Sinterklaasfeest en daarna gaat de decogroep meteen verder met de kerstversieringen.
Er worden kerstbomen opgetuigd, de prikborden krijgen een kerstthema
en er komt een kerststal op de tribune van het kleuterplein. Al met al een
heleboel werk, maar ook heel veel gezelligheid! En vele handen maken
tenslotte licht werk.
Dus mocht u tijd hebben (ook al is het maar een uurtje), meld u zich dan
donderdag 6 december a.s. rond 8.30 uur in de teamkamer op de 1e verdieping. De deco-groep start eerst met een kopje koffie of thee, waarna de taken verdeeld zullen worden. Zij hopen natuurlijk op veel hulp!
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Geuzenkinderen
Voor de 1 Aprilviering voor volgend jaar is men nog op zoek naar Geuzenkinderen.
Vind je het leuk om hieraan deel te nemen? Kijk dan voor meer informatie
op www.geuzenkinderen.nl of zie bijgaande flyer.

Agenda
WAT

VOOR WIE

WANNEER

Bezoek Sinterklaashuis

Groepen 1 t/m 3

Woensdag 21 november

Studiedag - vrij

Alle groepen

Donderdag 29 november

Sinterklaasfeest

Alle groepen

Woensdag 5 december

Kerstviering

Alle groepen

Woensdag 19 december

Middag vrij

Groepen 1 t/m 4

Donderdag 20 december

Kerstvakantie

Alle groepen

Vrijdag 21 december t/m
vrijdag 4 januari 2019

Pagina 4
Nieuwsbrief No. 05

