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Schoolfruit

Aankomst van Sinterklaas in Erica

Vanaf morgen starten we met het
schoolfruit. Dit houdt in dat alle kinderen
op dinsdag, woensdag en donderdag fruit
of groente aangeboden krijgen van school.
U hoort via KlasBord wat er aangeboden
wordt. We willen graag dat alle kinderen
in ieder geval even proeven van het fruit.
Lusten ze het niet dan mogen ze hun eigen
fruit opeten. Dringend verzoek om op de
schoolfruitdagen dan ook alleen maar fruit
mee te geven (of een gezonde boterham).
Op de dinsdag, woensdag en donderdag
dus geen koekjes. Samen met u willen we
gezond eetgedrag bij de kinderen
stimuleren. We zijn benieuwd naar wat uw
kind hierover thuis vertelt en vooral wat
ze van nog nooit eerder gegeten groente
en fruit vinden!

De intocht van Sinterklaas is op 24
november. De sint komt met de boot aan
en stapt uit aan de zuidkant van het
kanaal, Verlengde Vaart Zuidzijde, dus
even voor de brug. Een brief over het
kinderfeestje in ’t Schienvat en het
aanmeldingsstrookje hiervoor heeft u
vorige week als nieuwsflits gekregen.
Kinderen kunnen zich ook opgeven om
iets voor de Sint te doen als hij aankomt.

Herfsteditie Matilda

Brief spaarsaldo schoolreisbijdrage
Zoals elk jaar worden de ouders, d.m.v.
een brief op de hoogte gesteld van het
actuele spaarsaldo van de
schoolreisbijdrage van hun kind. Deze
brief is inmiddels al mee naar huis gegaan.
Als hier nog vragen over zijn horen we ze
graag.

Bag2school
Komende maandag kunt u de zakken voor
Bag2School inleveren tussen 8 en 16 uur
in het speellokaal. We hopen op een grote
stapel zakken!

De herfsteditie 2018 van Matilda is
verschenen. Matilda is een kant en klaar
artikel met een beschrijving van geschikte
boeken voor leerlingen van de
basisschool. Meer informatie hierover
vindt u in de bijlage.

Schoenmaatje Edukans
We doen dit jaar mee met Schoenmaatjes.
Dit is een actie van Edukans. Met
schoolspullen en andere zaken in een
schoenendoos worden kinderen in een
ander land als Albanië, Moldavië, Sri
Lanka, Irak of Ghana geholpen.
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Als school pakken we de actie als volgt
aan: u krijgt een folder waar wat algemene informatie in staat. Hier zit ook een
barcode in. Deze hoeft u niet te scannen
en te betalen, dit doen we via school.
Iedere klas heeft vier schoenendozen die
ze in groepjes gaan versieren. Daarna gaan
de kinderen samen verdelen wat er in de
schoenendoos moet. De school sponsort
een schrift voor iedere doos. In de folder
staat wat er in de doos mag.
Uiteindelijk worden de versierde en
gevulde dozen verstuurd en krijgen de
kinderen uiteindelijk nog een bericht van
het land waar de schoenendoos naartoe is
gegaan.
De ambassadeurs van Edukans, Nick en
Simon, zeggen over de schoenendozen het
volgende: ‘Voor kinderen die een
schoenendoos krijgen, gaat een wereld
open. Voor het eerst hebben ze hun eigen
schoolspullen en speelgoed. En jij kun daar
voor zorgen!’

Het Nationaal Schoolontbijt
Afgelopen woensdag hebben alle kinderen
genoten van het gezellige schoolontbijt.
Tijdens dit ontbijt was er aandacht voor
een gezond ontbijt. Er was yoghurt met
cruesli, een bruine boterham met boter en
kaas, vlees, jam of smeerkaas en er werd
flink gegeten in de komkommer en de
appels.

De verswaren en het brood dat over was
hebben we geschonken aan de
voedselbank. Ouders die geholpen
hebben: hartelijk dank!

Nieuwsbrief voorschool
Thema reuzen en kabouters
De afgelopen weken zijn we bezig geweest
met het thema ‘reuzen en kabouters’. We
zijn samen met de kinderen, in de bakfiets,
naar het bos geweest. Hier vonden we
veel dingen van de herfst: bladeren,
beukennootjes, paddenstoelen, eikels enz.
Ook hebben we een reuzen- en
kabouterontbijt gehad op school. De
kinderen hadden hun eigen gemaakte
kaboutermuts op.
Dit was de laatste week van het thema
‘reuzen en kabouters’. We hebben nu een
‘rust week’. In week 47 starten we met het
thema feest! Dit thema staat in teken van
Sinterklaas en kerst.
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Sint Maarten

Nieuwe collega

Wij zijn druk aan het oefenen geweest
voor de Sint Maarten liedjes. Op 8
november zijn we naar ’t hof van Erica
geweest en hebben we ‘Sint Maarten
gelopen’ bij de opa’s en oma’s. Alle
kinderen hebben hun zelfgemaakte
lampion meegenomen.

Denise Oost zal vanaf 1 december ons
team komen versterken. Denise heeft
jarenlange ervaring binnen de
kinderopvang en heeft zin in deze nieuwe
uitdaging. Wij heten Denise van harte
welkom. Denise gaat 3 ochtenden op de
voorschool werken. Het zal er als volgt uit
gaan zien:
Maandag: Denise en Lotte
Dinsdag: Denise en Anouk
Donderdag: Denise en Anouk

10 minutengesprek
Maandag 19 en dinsdag 20 november
vinden de 10 minutengesprekken plaats.
De kinderen hebben een briefje
meegekregen hierover. Denken jullie
eraan om deze weer in te leveren?

Sinterklaas viering
Dinsdag 4 december komt Sinterklaas op
school. Samen met de rest van de klassen
zullen wij Sinterklaas verwelkomen. Meer
informatie volgt nog.
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