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Rectificatie Sinterklaasviering

infobulletin

Donderdag 5 december eindigt de ochtend om 12.30 uur!

Schrijfster op school
Op dinsdag 12 november kwam auteur Rian Visser bij ons op bezoek! Zij kwam voor de groepen 1-6
en heeft verteld hoe zij schrijfster is geworden. Ook heeft ze wat voorgelezen uit haar eigen boeken
en heeft ze samen met de kinderen een verhaal bedacht en er een filmpje van gemaakt. De kinderen
waren hier zeer enthousiast over en de leerkrachten ook!

Nieuwe theaterboeken
Van het geld dat groep 8 heeft opgehaald met de kijkavond zijn er theaterboeken gekocht! Wij zijn
er weg blij mee.

Muziekles
De kleutergroepen hebben in de maand november muzieklessen van een ‘echte’ muziek juf gehad.

Agenda
Donderdag 5 december:
Woensdag 18 december: viering van 10.30—12.00 uur
Woensdag 18 december: Kerstdiner in de avond
Vrijdag 20 december: studiedag leerkrachten, leerlingen vrij
Maandag 23 december 2019 t/m vrijdag 3 januari 2020: Kerstvakantie

Bag2School kledinginzameling
Er is weer heel veel kleding ingezameld! In totaal 460 kilo met een waarde van
€138,= Later zal bekend worden gemaakt, waar dit geld aan besteed wordt!

30 jaar Het Klokhuis
De viering van 30 jaar Klokhuis zal plaatsvinden op vrijdag 12 juni 2020. Meer informatie
volgt t.z.t.

Schoolmelk
Heeft u al een Schoolmelk abonnement?
Onze school biedt Schoolmelk aan. Met Schoolmelk heeft uw kind in de pauze een lekker vers, gekoeld zuiveldrankje. Zuivel bevat goede voedingsstoffen, zoals calcium, vitamine B2 en Vitamine B12. Hierdoor kan
Schoolmelk een bijdrage leveren aan een gezonde levensstijl.
Uw voordelen
•
Verse, gekoelde zuivel
•
Geen gedoe
•
€ 1,40 per week (voor elke dag melk)
Wat zit er in een pakje schoolmelk
Een pakje bevat 200 ml halfvolle Weidemelk. Weidemelk is melk afkomstig van boerderijen waar de koeien
van het voorjaar tot in het najaar ten minste 120 dagen per jaar, minimaal 6 uur per dag in de Nederlandse
wei lopen. Daarom heeft onze melk een groen vinkje!
Hoe werkt Schoolmelk
Het snelst sluit u een abonnement af via de website www.iedereenfitopschool.nl of telefonisch via 088 116
8006. Ongeveer 2-3 weken later begint uw kind dan met schoolmelk.
Flexibel
Opzeggen gaat op dezelfde manier. Houdt u rekening met een opzegtermijn van 1 maand.
De producten worden na aflevering meteen door de chauffeur in de koelkast gezet. Hierdoor krijgt uw kind
gekoelde, verse zuivel. Dat is niet alleen lekker én gezond voor uw kind, maar ook gemakkelijk voor u.
Wat zijn de kosten
De Europese Unie verleent subsidie op de zuivelproducten. Deze prijs is berekend in de prijs per pakje. Een
pakje halfvolle melk kost in het schooljaar 2019/2020 daarom slechts € 0,28 (voor één termijn betaalt u ongeveer € 17,50).
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