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Maandag 2 maart 2020

Start kunstproject

Dinsdag 10 maart 2020

Bezoek Kielzog groep 5/6

Donderdag 2 april 2020

Tentoonstelling kunstproject 17-18uur

Woensdag 18 maart 2020

Bezoek Kielzog groep 5/6

Donderdag 9 april 2020

Margedag – alle leerlingen vrij!

Vrijdag 10 april 2020 t/m maandag 13 april 2020

Goede vrijdag /Pasen – alle leerlingen vrij!

Woensdag 15 april 2020 en donderdag 16 april 2020

Eindtoets IEP groep 8

Vrijdag 24 april 2020

Koningspelen

Maandag 27 april 2020 t/m dinsdag 5 mei 2020

Meivakantie

Opening kunstweken
De komende weken werken alle leerlingen aan het
kunstproject. In elke groep staat een kunstenaar
centraal.

Vincent van Gogh in groep 5/6
Zoals aangegeven zijn we gestart met het kunstproject
Wij hebben als groep de schilder Vincent van Gogh.
Heeft u hier nog materialen van of over? Dan mag dat
mee naar school.
Schoolreisgeld
We zitten inmiddels alweer bijna halverwege
schooljaar 2019-2020. Voordat we het weten gaan
we weer op schoolreis of op kamp. We zijn al druk
zaken aan het voorbereiden en aan het organiseren.
Hoe en waar houden we nog even geheim. Denk u
eraan om het schoolreisgeld over te maken?
 Groep 1 t/m 6:
30 euro
 Groep 7/8:
90 euro
U kunt dit bedrag storten op:

Op 2 maart hebben we deze geopend in de grote
zaal van de Klabbe. De leerlingen kregen de opdracht
om een schilderij te maken, waarin 4 vormen te zien
moesten zijn en het kleurgebruik vrij was. Alle
leerlingen zijn groepsdoorbroken aan de slag gegaan,
waarbij de jonge leerlingen ondersteund werden door
de bovenbouw. De resultaten zijn prachtig geworden.
Bent u ook nieuwsgierig? De schilderijen hangen in de
gemeenschapsruimte.

IBAN NL52 RABO 032 91 82 781 ten name van
Ouderraad W.A. Scholtenschool te Foxhol
Wilt u bij de betaling s.v.p. de naam en groep van uw
kind/kinderen vermelden? Bij voorbaat onze dank!
Bezoek Kielzog groep 5/6
Op 10 en 18 maart gaan we naar het Kielzog.
Hiervoor zoeken we nog mensen die ons daarheen
willen brengen en ophalen. De voorstelling begint om
9:00 uur en eindigt om 10.00 uur.
U kunt zich opgeven bij juf Grietha en juf Monique.

Vriendelijk verzoek aan ouders groep 5/6
We zijn al goed bezig met de tafels herhalen,
inmiddels zijn we al bij de tafel van 7! De meeste
kinderen zijn hard op weg om hun tafeldiploma te
halen. Groep 6 wil zelfs nog een tandje hoger en gaat
ook voor de tafels van 11, 12 en 25! Knap hoor,
toppers! Blijven jullie oefenen?
OPROEP TSO-kracht: We hebben uw hulp nodig...
Op de maandag en donderdag hebben we een grote
groep kinderen tijdens de Tussen Schoolse Opvang.
Vanwege dit grote aantal kinderen kunnen we soms
drie overblijfkrachten inzetten. Op dit moment hebben
we te weinig vaste krachten.
Daarom de oproep:
Wilt u op de maandag en/of donderdag bijspringen bij
TSO?
We horen het gráág!
Er staat een kleine vergoeding tegenover. Uw eigen
kinderen mogen dan uiteraard kosteloos deelnemen
aan TSO.
Heeft u belangstelling of wilt u meer weten? Dan mag
u mailen of even binnenlopen op maandag t/m
donderdag.

één keer TSO gebruik. We merken namelijk regelmatig
dat er te vrijblijvend gebruik wordt gemaakt van TSO
en dat maakt het lastig inplannen van TSO-krachten.
Het moet verantwoord blijven; zij dragen immers de
verantwoordelijkheid ook voor úw kind!
We rekenen op uw begrip.
Gezond eten
Wilt u erop letten wat u uw kind meegeeft voor in de
pauze of naar TSO?
Om tien uur…
Wij stimuleren een gezonde pauzehap. We vragen
ouders om geen koek, snoep of chips mee te geven.
Groente en/of fruit wordt bij voorkeur in een plastic
trommeltje gedaan wat ook iedere dag weer mee
naar huis gaat. Zo beperken we het afval op school.
De pauzehap wordt genuttigd in de klas. Hierdoor
hebben alle kinderen een moment van rust gedurende
het nuttigen van hun pauzehap.
Buitenspelen is dan ook echt bedoeld om te
spelen/rennen/kletsen en niet om je pauzehap zo snel
mogelijk naar binnen te werken.
Geschikt voor de kleine pauze vinden wij bijvoorbeeld:
 Fruit, zoals appel, peer, banaan, kiwi,
druiven, meloen, pruim en mandarijn etc.
 Groente, zoals worteltjes, komkommer,
paprika, snoeptomaatjes en radijsjes etc.
Mee naar TSO…
Ook voor tijdens de TSO stimuleren wij dagelijks een
gezonde lunch mee te geven. We vragen ouders om
geen koek, snoep of chips in de broodtrommel te doen.

Afspraken TSO
Helaas komt het te vaak voor dat kinderen opeens wél
of opeens niet aanwezig zijn tijdens TSO. Omdat dat
soms net kan betekenen dat er wel of geen extra
kracht bij moet, willen we nadrukkelijk vragen om vóór
9 uur aan te geven of uw kind gebruik gaat maken van
de TSO. Dit kunt u telefonisch of via de TSO-agenda in
de gemeenschapsruimte laten weten. Het kan natuurlijk
een keer gebeuren dat u het ontschoten is. Mocht het
vaker gebeuren en u heeft het niet doorgegeven voor
9 uur, dan zijn wij genoodzaakt om de keer dat uw
kind niet aanwezig is gewoon af te stempelen.
Andersom geldt ook: uw kind staat niet in de agenda,
maar is er wel? Dan stempelen we twee keer af voor

Geschikt voor de lunch is bijvoorbeeld:
Volkorenbrood of bruinbrood. Eventueel als variatie:
volkoren knäckebröd, roggebrood, mueslibol of stukje
peperkoek.
Geschikt beleg voor in het trommeltje is beleg dat niet
te veel verzadigd vet en zout bevat, zoals 30+ kaas,
20+ of 30+ smeerkaas met minder zout, ei,
hüttenkäse, zuivelspread en vleeswaren. Notenpasta of
pindakaas zonder toegevoegd zout of suiker en
jam/appelstroop zijn ook gezonde mogelijkheden.
Groente en fruit, zoals tomaat, komkommer, paprika,
banaan, appel en aardbei zijn lekker als beleg en
voor erbij.
Drinken…
Kinderen drinken tijdens de ochtendpauze en tijdens
TSO dranken zonder teveel toegevoegde suikers. We
vragen ouders geen frisdranken, sportdranken (energie
dranken) en yoghurtdranken mee te geven omdat ze
erg veel suikers bevatten.

We vragen u het drinken mee te gegeven in een
afsluitbare beker of plastic flesje wat ook iedere dag
weer mee naar huis gaat. Zo beperken we het afval.
Geschikt voor drinken vinden wij bijvoorbeeld:
 Kraanwater.
 Kraanwater gemengd met een
(suikervrije) siroop.
 Halfvolle of magere melkproducten.

beetje

Traktaties…
Kinderen krijgen per schooljaar al gauw 20/25
traktaties. Dat mag ook, want jarig zijn is feest! Maar
bij ons op school vragen we ouders wel om de
traktaties klein te houden en niet te calorierijk te
maken. Ook wijzen we op de mogelijkheid een klein
cadeautje mee te geven in plaats van iets eetbaars.
Geschikt voor traktaties vinden wij bijvoorbeeld:
 Groente en fruit in een leuk jasje.
 Kleine porties van producten die niet te
veel calorieën bevatten, zoals een
rozijndoosje, een handje naturel popcorn,
soepstengel, klein koekje of een
minirolletje of zakje met kleine (suikervrije)
snoepjes of dropjes.

Vergroten taalvaardigheid
Vanuit de gemeente zetten we ons in voor
taalvaardigheid van onze inwoners. Hiermee willen
we zo vroeg mogelijk starten. Om deze te vergroten
bieden we het programma Samenleren aan voor
ouders met kinderen in het basisonderwijs van 3 t/m 8
jaar. De cursus helpt de betrokkenheid van ouders te
stimuleren als het gaat om de ontwikkeling van hun
kind. Ouders leren over de (taal)ontwikkeling van hun
kind, over activiteiten op school en hoe zij hieraan
kunnen bijdragen. Door Samenleren worden ouders
indirect zelf ook (taal)vaardiger, waardoor zij hun
kind beter kunnen helpen. Zowel ouders met een
Nederlandstalige als ouders met een anderstalige
achtergrond kunnen hieraan deelnemen.
De cursus bestaat uit acht bijeenkomsten die wij
aanbieden op school of in de buurt van uw school.
Samenleren wordt gegeven in groepsverband door
een docent met een lesbevoegdheid. Een groep
deelnemers bestaat uit minimaal 8 en maximaal 12
deelnemers.
De cursus wordt aangeboden in samenwerking met de
gemeente Midden-Groningen, Stichting Lezen en
Schrijven, Taalhuis Midden-Groningen, Kwartier Zorg
en Welzijn en Biblionet. Aan deelname aan de cursus
Samenleren zijn zowel voor de school als voor de
ouders geen kosten verbonden. Ouders krijgen gratis
online spellen en boeken voor de kinderen.
Wanneer u meer informatie wilt of al een groep wilt
starten kunt u contact opnemen met Esther Bright via
e.bright@bereslim.nl

