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Nieuws

Agenda

Nieuwe leerlingen
We verwelkomen de volgende nieuwe leerlingen bij
ons op school.
In groep 1/2 b:

Phileine van Sloten
Sem van Veldhuizen

12 t/m 18
okt.

Herfstvakantie

19 okt.

Studie dag team
leerlingen vrij

22 okt.

Bezoek Zeemuseum Miramar
groep 1,2 en 3

23 okt.

Verjaardag van juf Gea

Van harte welkom op onze school. We wensen jullie
een leerzame en plezierige schooltijd toe.

Volgende
Oudpapieractie
Dinsdag 17 november

Opening Kinderboekenweek
Wat een geweldige opening van de Kinderboekenweek
2020! Alle kinderen hadden zich verzameld buiten voor
het amfitheater, waar deze opening plaatsvond. Een aantal
leerkrachten voerden samen een toneelstuk op, met als
thema “… En toen?” De hoofdrol in dit stuk was voor een
lekkere grote veldkei. Op school besteden we deze week
nog aandacht aan de Kinderboekenweek.
Het thema van de Kinderboekenweek 2020 spreekt tot de
verbeelding. De kinderen worden uitgedaagd terug in de
tijd te gaan, maar dan zonder tijdmachine. In de
boekenkasten van onze Bieb Op School zijn boeken te
vinden over bijvoorbeeld de prehistorie, over ridders en
kastelen en over de Tweede Wereldoorlog. Dit
Kinderboekenweek-project gaat over geschiedenis. We
dagen onze leerlingen uit om te lezen over verschillende
periodes uit onze de geschiedenis.

Westerveld in Actie deelt kwartetspellen uit
De beweegcoaches van de gemeente willen in samenwerking met de
werkgroepen uit de dorpskernen die samen Westerveld in Actie
vormen, hun 5 jarig bestaan vieren. Daarom zal het hele jaar (20202021) aandacht besteed worden aan dit jubileum. De leerlingen van
groep 3 t/m 8 kregen het kwartetspel …en jij leeft nog lang &
gelukkig! aangeboden. De werkgroep hoopt dat alle kinderen dit
kwartetspel met veel plezier zullen spelen. In één van de
kwartetspellen zat een gouden kaart. Dat spel kreeg Finn uit groep 7.
Hij verdiende daardoor de prijs, een pakket met gezonde snacks, die
donderdag is uitgereikt door beweegcoach Daniëlle. Van harte
gefeliciteerd Finn! De klasgenoten van Finn zijn vooral benieuwd naar
de maiskorrels en of het lukt er popcorn van te maken…
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Schoolfruitprogramma - vooraankondiging
We zijn ingeloot voor het EU-Schoolfruit programma! Vanaf 9
november krijgen de kinderen op school, op 3 fruitdagen per week,
fruit of groente voor de ochtendpauze (welke dagen dit zijn, laten
we u nog weten). We zien het schoolfruitprogramma als lekker,
leerzaam en gezond. Kinderen ontdekken samen nieuwe smaken,
leren meer over waar ons eten vandaan komt en krijgen vezels,
vitamines en mineralen binnen. We verplichten de kinderen niet tot
het eten van dit aanbod, maar de ervaring leert: Zien eten doet eten.
U kunt via de website van het EU-schoolfruitprogramma zelf lezen
over de maatregelen inzake terugdringen corona die de leverancier volgt en waarmee wij
rekening houden bij de verdeling van het fruit en de groente. Ook kunt u op deze site zien
welk fruit of welke groente in een week geleverd zal worden en u abonneren op de
nieuwsbrief van EU-schoolfruit. Op de schoolfruitdagen kunt u uw kind eventueel ander fruit
of groente meegeven. Variatie is leuk, lekker en goed voor de smaakontwikkeling van uw
kind. Verder blijft de ochtendpauze zoals uw kind gewend is. We genieten even rustig samen
van een hapje en wat drinken.

Gezonde school
Wat een kind eet, is de verantwoordelijkheid van u als ouders of verzorgers. Wij zien het echter
ook als onze taak om bij te dragen aan een gezonde leefstijl. Educatie is een onderdeel van het
schoolfruit programma. De lessen gaan bijvoorbeeld over Hoeveel suikerklontjes gaan er in een
blikje cola? Wat is biologisch eten? Hoe snack je gezond? En hoe maak
je een gezond toetje? De Smaaklessen zijn lekker praktisch, maar ook
heel educatief. Leerlingen ontdekken meer over hun zintuigen, de
herkomst van eten en de Schijf van Vijf. Uit onderzoek blijkt dat
kinderen op scholen met vaste groente- en fruitdagen meer dan 2 x
zoveel groente en fruit op school eten vergeleken met kinderen op
scholen zonder afspraken. Soms zijn kinderen pas gewend aan een
onbekende smaak na tien tot vijftien keer proberen.

Oud papieractie
Op dinsdag 20 oktober houden we weer een oud papieractie. Ouders die ingeroosterd staan
om te helpen, krijgen een week van te voren per mail een reminder, reageer daar alsjeblieft
op! We starten om 18.00 uur vanaf de parkeerplaats bij school. Bij verhindering is het de
bedoeling dat u zelf voor vervanging zorgt. Indien u op het laatste moment onverhoopt echt
niet kan komen helpen en niemand kunt vinden die u kan vervangen, geef dit dan door aan
een van de coördinatoren: Geesje Barels 06- 44732793 of Renate Venema 06-51977023.
Fam. Rosink, Fam. Rütten, Fam. Schans, Fam. Schieving, Fam. van Schilt, Fam. Schipper,
Fam. Sjabbens, Fam. Smeenge, Fam. Smit (David)
Reserves: Fam. Smit (Jackie), Fam. Smit (Jorn)

Veilig op de fiets van en naar school
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De dagen worden langzaam korter en het wordt weer later licht en eerder donker.
Hoe kun je deze dagen zo goed mogelijk opvallen op de fiets? Automobilisten
moeten voetgangers en fietsers al van ver kunnen zien. Anders staan ze niet op tijd
stil als het nodig is. Een veilige fiets kan daarom niet zonder:
• een goed werkend voor- en achterlicht.
• reflectoren in de trappers.
• een rode achter reflector.
• zijreflectie in de wielen.
Opvallen kan ook met kleding:
• Bij regen, schemering en in het donker valt felle of lichtgekleurde kleding het beste op.
• Bij mist overdag zie je donkergekleurde kleding het beste.
• Reflecterende strips helpen ook om beter op te vallen.

Zet je licht aan!
Volgens de ANWB heeft een derde van de fietsers wel werkende
fietsverlichting, maar gebruikt het niet. Waarom mensen de lampjes
niet aanzetten, kan simpele redenen hebben zoals: ze vergeten het of
ze vinden het niet belangrijk genoeg voor een klein stukje. Natuurlijk
zullen we onze leerlingen erop attenderen dat het belangrijk is dat zij
ook in de schemering, bij regen en als het donker is aan het eind van
de dag goed zichtbaar zijn op de fiets.

Prikbord
(meer informatie over deze items vindt u door naar www.storkschool.nl te gaan)
-Scala kunst- en cultuureducatie voor kinderen. Heel veel leuks te doen bij Scala!
-Nieuwsbrief Westerveld Toppers
-Timmerdorp Dwingeloo, een activiteit in de herfstvakantie voor 6 t/m 15 jarigen.
-Schoolroutes: Fietsroutes en Kiss & ridestrook
-Westerveld in actie
- Activiteiten tijdens de Kinderboekenweek georganiseerd in de bibliotheek van Diever

