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 Jaarkalender
De jaarkalender is vandaag met het oudste kind van het gezin meegegeven.

 Dierendag
4 oktober is het dierendag. Alle kinderen mogen een knuffel of foto laten zien van hun favoriete dier. Want je favoriete dier,
hoeft niet altijd je huisdier te zijn. Daar staan we dit jaar wat nadrukkelijker bij stil.

 Kinderboekenweek
Volgende week is het dierendag en start ook de Kinderboekenweek! Het thema is
“Kom erbij!” We zullen donderdag 4 oktober de kinderenboekenweek openen met
een voorstelling van groep 8. Daarna lezen de leerkrachten de kinderen voor over
vriendjes of dieren.
Vanaf 13:45 uur nodigen we alle ouders uit voor
onze boekenmarkt! De kinderen mogen een
kleedje neer leggen en de eigen boeken verkopen
voor € 0,50 of € 1,00. Omdat we vanzelfsprekend
de leesmotivatie erg belangrijk vinden, krijgen de
kinderen van de school in ieder geval € 1,00 om zo de verkoop te starten en het favoriete
boek te kunnen kopen. “Kom erbij!” en geniet van deze leuke middag!
Op 12 oktober 2018 sluiten we de Kinderboekenweek af met een voorleesmiddag. We
zoeken hiervoor nog vaders, moeders, broers, zussen, opa’s, oma’s die willen voorlezen aan
de kinderen. Op dinsdag verschijnt een berichtje op Klasbord, u kunt zich dan aanmelden.
Alvast bedankt!

 Gezonde voeding
We zijn inmiddels al flink gewend aan het eten op school. Variatie in het eten
en drinken kan echter nog wel eens een uitdaging zijn. Op CBS De Wegwijzer
vinden we het belangrijk dat onze kinderen gezond eten en drinken. Wist u
bijvoorbeeld dat obesitas bij kinderen vooral wordt veroorzaakt door onjuiste
voeding en niet door onvoldoende bewegen?
Uit de schoolgids: ”Als uw kind jarig is mag er in de groep getrakteerd worden,
bij voorkeur een gezonde traktatie.” We zien dat veel kinderen ook
daadwerkelijk gezond trakteren. We geven u graag nog een paar interessante
sites door, ter inspiratie.
http://www.gezonde-traktatie.nl/g ezonde-traktaties
https://www.laurasbakery.nl/25-leuke-en-gezonde-kindertraktaties/
Van 12 november t/m 19 april krijgen de kinderen drie stuks groente en fruit per leerling per week. Wij doen namelijk mee
aan EU-Schoolfruit. Aan het begin van de week kunt u via een link bekijken, welke groente en fruit aanwezig is op school.
Deze link krijgt u begin november via Klasbord toegestuurd. Op deze wijze willen wij een bijdrage leveren aan dagelijks
gezonde voeding voor uw kind. Wilt u meer weten over EU-Schoolfruit? Kijk op:
https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Over-EU-Schoolfruit/Voor-ouders.htm

