Nieuwsflits 9 januari 2018

Personeel
Groep 7
In vorige verstrekte informatie heeft u kunnen
lezen dat Sandrina Visser na de kerstvakantie
één dag in de week les zou gaan geven aan
groep 7. Door het vertrek van Sandrina Visser
zal Desiree de Zwaan het schooljaar fulltime
afmaken in groep 7.

Instroomgroep
Zoals u ziet is de instroomgroep na de
kerstvakantie gestart. Op maandag, dinsdag
en woensdag zal Nienke Krijnen de leerkracht
van groep 1E zijn en op donderdag en vrijdag
zal Simi Chander in de groep aanwezig zijn.
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Happy Fit in de school
In de eerste week na de vakantie besteden wij
zoals u weet aandacht aan Happy Fit: de
onderwerpen gezonde voeding, voldoende
beweging en lekker in je vel zitten staan
centraal.
Groep 1-2 en Happy Fit
Ook in de kleutergroepen wordt hier aandacht
aan besteed: zo maken wij een staafdiagram
van onze tussendoortjes en bespreken wij wat
gezond is. Ook vinden wij het leuk om de
verschillende sporten die de kinderen
beoefenen aan bod te laten komen
(zwemmen, voetbal, tennis, dansen, enz.). Dit
willen wij graag doen door enkele kinderen de
kans te geven om een kleine ‘spreekbeurt’ te
houden in hun eigen klas. Wie dat wil, kan in
samenspraak met de leerkracht, een datum
afspreken waarop
deze
‘spreekbeurt’
plaatsvindt. De kinderen kunnen bijvoorbeeld
foto’s of sportmateriaal meenemen om te
laten zien en aan de hand daarvan vertellen
wat zij precies doen. Wanneer kinderen
dezelfde sport beoefenen, mogen zij ook
samen vertellen over deze sport. Deze
‘spreekbeurt’ is niet verplicht, het is vooral
een leuke manier om de kinderen zelf te laten
vertellen over wat zij doen op sportief gebied.
De leerkracht hoort graag van u of uw kind of
hij/zij het leuk vindt om een ‘spreekbeurt’ te
houden.
Groep 3 t/m 8 en Happy Fit
In de groepen 3,4 en 4-5 wordt een smaakles
gegeven door welzijn Rijswijk. In de groepen 5
en 6 krijgen de leerlingen les over Happy met
jezelf, Happy met gezonde voeding en Happy

met lijf door JGZ, Florence, Schoolformaat en
Haaglanden Beweegt. Groep 7 gaat een
workshop en speurtocht in de supermarkt
doen. Zij gaan kijken naar voedingsstoffen op
verpakkingen en krijgen les over gezonde
voeding. Groep 8 zal deze week een
Kahootquiz doen over een gezonde leefstijl.
Verder zal er naast de gastlessen ook door de
leerkrachten in de klas de gehele week
aandacht
zijn
voor
Happy
Fit.

Vrijdag wordt de Happy Fit week in alle
klassen afgesloten met voor alle kinderen een
certificaat en een goodie-bag.

Wilt u dichtbij de school
parkeren? Dat kan!
Kom met de fiets!!

Happy Fit week; workshop voor ouders! De
Happy Fit workshop van woensdag 10 januari
gaat vanwege te weinig aanmeldingen helaas
niet door. Deze workshop zal later in dit
schooljaar nog een keer aangeboden worden.

Schoolfruit deze week
Deze week verwachten wij het volgende fruit; peen, appel en peer. In verband met de rijpheid van
het fruit zullen wij kijken wat de kinderen op welke dag krijgen. Lust uw kind het bovenstaande fruit
niet, wilt u uw kind dan zelf fruit, groente of een boterham meegeven?
Schalen van het kerstdiner Op de grote tafel bij juf Yvonne staan nog een heleboel schalen en
borden van het kerstdiner. Mocht u nog iets missen, komt u deze dan zo snel mogelijk ophalen?

