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Start EU schoolfruit

___________________________________________________________________________

N

ationaal Schoolontbijt

Woensdag 8 november was het
gezond en gezellig ontbijten met
z’n allen. We hopen dat elk kind
en ouder het belang inziet van
een
gezond
e start
van de
dag.

S

tart EU schoolfruit

Vanaf volgende week start het EU
schoolfruit weer. De school krijgt 20 weken
lang gratis groente en fruit, 3 stuks per
leerling per week. Deze week staan
waspeen, mandarijn en peer op het
programma.
Zeer uitgebreide informatie hierover treft u
aan op:
http://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfrui
t/Ouders/Waarom-EU-Schoolfruit-1.htm

H

alloweenfeest groep 8

Wat begon als idee voor het gezamenlijk
vieren van de verjaardagen liep uit tot een
geweldig Halloween feest . Op zaterdag 4
November mochten alle leerlingen uit groep
8 verkleed naar Café de Salamander
komen. Bij binnenkomst werden de
kinderen, die er zelf ook heel eng uitzagen,
opgewacht door een aantal vreemde
figuren. Na
een
angstaanjag
end begin
met veel
donder en
bliksem en
het eten
van enge hapjes zoals oogballen in bloed
en afgehakte heksenvingers, barste er een
geweldig discofeest los dat voor de
kinderen tot in de late uurtjes doorging.
Het was een knalfeest en een goed
vooruitzicht voor de resterende maanden
van dit laatste schooljaar voor groep 8.
Laten we maar
zeggen
dat dit nog
maar
een voorproefje
was
van wat er de
komende
maanden nog
gaat
komen ……
veel
plezier jongens
en
meiden de
komende tijd !!
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K

ap van twee Acacia’s

Op 5 oktober jl. brak er als gevolg van de
storm een fors deel van een boom af en
belandde gevaarlijk op de speelplaats en
het dak van een lokaal. Gelukkig waren de
leerlingen deze dag afwezig.
Je moet er echter niet aan denken dat iets
dergelijks zou gebeuren terwijl leerlingen
op school actief zouden zijn en dus hebben
we de bomen laten keuren. Beide bleken
aan de binnenkant rot te zijn.
Geen twijfel mogelijk, een noodkap
vergunning aangevraagd en afgelopen week
zijn beide weggehaald. Een heel spektakel

Fijne week
gewenst !
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