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Schoolkerkdienst
Op zondag 19 november om 10.30 uur nodigen wij u allen van harte uit in de Schakel. De
kinderen van de groepen 1 en 2 hebben de kerkdienst voorbereid met dominee Helmer le
Cointre. Het thema is ‘Droomboom’ en gaat over de dromen van Jozef.
Schoolfruit
Op 14 november starten wij weer met de EU Schoolfruit leveringen bij ons op school. Wij hebben er
veel zin in en hopen dat we dit jaar een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan een gezond
voedingspatroon bij kinderen.
In de bijlage treft u een ouderbrief.

Schoolontbijt
In de vorige nieuwsbrief hebben we al over het schoolontbijt geschreven. Vrijdag 10 november is het
zover. Een ouderbrief voegen we toe als bijlage.
We hebben een nieuwtje: de kinderen van groep 7a en 7b zijn door de burgemeester uitgenodigd om
met hem te ontbijten in het Fries Museum! Zij worden om 8.00 uur met de bus opgehaald van
school. Na het ontbijt volgt nog een activiteit in het Fries museum. Later op de ochtend worden de
kinderen met de bus naar school terug gebracht. De ouders ontvangen volgende week meer
informatie van de leerkrachten.
Alle kinderen nemen vrijdag een bord, bestek en beker mee naar school, graag in een plastic tas.

Schoenmaatjes
Een tijdje geleden hebben alle kinderen een folder mee
gekregen over Schoenmaatjes. De kinderen kunnen een
schoenendoos vullen met spulletjes voor jongens of meisjes in
ontwikkelingslanden.
Het doel van Edukans Schoenmaatjes is kinderen in
Nederland bewust maken van de situatie van hun
leeftijdgenootjes in ontwikkelingslanden, hen betrekken bij
ontwikkelingssamenwerking en hen leren geven en delen.
Edukans Schoenmaatjes is vooral een bewustwordingsactie.
Daarnaast draagt Edukans Schoenmaatjes in
ontwikkelingslanden bij aan het verhogen van de motivatie van kinderen om naar school te gaan
doordat de kinderen via de schoenendoosactie schoolspullen krijgen.
De datum van inleveren is wat naar voren geschoven. De kinderen kunnen de schoenendoos
inleveren tot en met donderdag 23 november.
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De kinderen van de groepen 1 en 2 kunnen eventueel hun schoenendoos inleveren tijdens de
kerkdienst op zondag 19 november. De instructie voor het samenstellen van een doos is duidelijk
terug te vinden in de folder. Er liggen nog een aantal folders in de koffiekamer mocht u deze kwijt
zijn geraakt .We hopen op een groot succes! De link naar de website:
https://www.edukans.nl/programma/schoenmaatjes/?gclid=EAIaIQobChMI7_Ozueah1wIVVGwbCh0
Q5wxFEAAYASAAEgKM0PD_BwE

Kind en allergie in onze school
Wij, drie ouders van een kind met een allergie, hebben besloten onze krachten te bundelen. Door
nauw contact met de school en door elkaar onderling op de hoogte te houden door middel van een
WhatsApp-groep willen we onze kinderen nóg betere zorg bieden op het gebied van feestelijkheden
en eten. Ook nieuwe ouders helpen we graag op weg!
Bent u ouder van een kind met een allergie en wilt u samen met ons sterk staan? Stuur dan een
berichtje naar Nyncke Uiterwijk; 0624173209.
Groet, ook namens Elice Knijft en Petra Postma

Belangrijke data
7 november
10 november
14 november
19 november
20 november

Open dag van 8.30 – 17.30 uur
Nationaal schoolontbijt
Studiedag, alle kinderen zijn deze dag vrij.
Schoolkerkdienst door de groepen 1 en 2
MR vergadering

Bijlagen



Schoolfruit
Schoolontbijt

Nieuws van buiten de school
Voor het openingsweekend van culturele hoofdstad Leeuwarden Fryslân, LF2018 worden kinderen
gezocht die kunnen zingen. In de bijlage leest u meer.

Met hartelijke groet, mede namens het team,
Linda Verhaag en Johan Spoelstra
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