Nieuwsbrief 3
november 2020
Belangrijke data

Kennismakingsgesprekken

EU Schoolfruit

5-11 verkeersles voor
gr 3a ,3b ,4a

In de week van 5 oktober heeft u een
kennismakingsgesprek gehad met de
leerkracht van uw zoon of dochter. Voor
veel ouders was dit weer de eerste keer,
na lange tijd, dat u de school binnen bent
gegaan. We vonden het erg fijn om u
tijdens deze periode te kunnen spreken.
Helaas is de situatie rondom corona
verder nog niet veranderd en kunt u
helaas nog steeds niet de school in. Heeft
u vragen voor de leerkracht? Neem dan
telefonisch contact op, of stuur een
bericht via Parro.

Van november 2020 tot en met april
2021 doen wij mee aan het EUSchoolfruitprogramma. De kern van het
EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is
het gezamenlijk eten van groenten en
fruit in de klas. De kinderen krijgen op
drie vaste dagen in de week gedurende
twintig weken één portie groente of
fruit uitgereikt om tijdens het
tussendoortje in de klas op te eten. Dit
kan natuurlijk naast hun eigen
tussendoortje.
De fruit / groente dagen
zullen zijn: dinsdag,
woensdag en donderdag.

5-11 leerlingenraad
12-11 verkeersles voor
gr 4b, 5a en 5b
14-11 aankomst
Sinterklaas
17-11 verkeersles voor
gr 3a ,3b ,4a, 4b, 5a en
5b

Ventilatie in de school
17-11 groep 8 afname
drempelonderzoek
18-11 groep 8 afname
drempelonderzoek
19-11 verkeersles voor
gr 6a ,6b ,7a, 7b, 8a en
8b
19-11 leerlingenraad
23-11 verkeerslessen
groepen 1/2

In opdracht van het Ministerie van
Onderwijs is er een grootschalig
onderzoek geweest waarin de
luchtverversing van scholen getoetst
werd aan de geldende richtlijnen. In het
kader van dit onderzoek zijn er op alle
scholen van Primo metingen uitgevoerd.
De ventilatie op onze school is goed.
We blijven goed ventileren, dit doen wij
door de ramen de gehele dag goed open
te laten staan. Alleen kort luchten is niet
genoeg. Geef uw kind daarom een
vest/trui mee.

Met EU-Schoolfruit leren
kinderen om
verschillende soorten
groenten en fruit te eten.
Op naar een lekker en gezond
schooljaar!
Aanbevolen hoeveel groente en fruit per
dag:

Ouderbijdrage 2020-2021
De ouderbijdrage is van groot belang
voor onze school. Door deze bijdrage
kunnen we de activiteiten organiseren
die sfeer- en kwaliteit verhogend zijn
voor onze school.
Te denken valt aan de schoolreisjes,
Sinterklaas, Kerstviering, Koningsfeest,
Boekenweek en andere leerzame
projecten.
Zonder uw bijdrage kunnen deze
activiteiten niet plaatsvinden.

Meer informatie over het programma
kunt u vinden op:
www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Ov
er-EU-Schoolfruit/Voor-ouders.htm
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Voor de ontwikkeling van de woordenschat van uw
kind is het heel belangrijk dat uw kind wordt
voorgelezen.
Een mooi moment om dit te doen is voordat uw kind
gaat slapen.
Dit kan ook een boek in uw eigen taal zijn.
Uw kind kan gratis lid worden van de bibliotheek in
Schiedam of Rotterdam. Dan heeft u altijd genoeg
leuke boeken in huis.
In Schiedam kunt u bijvoorbeeld terecht in de
bibliotheek in de Korenbeurs Lange Haven 145 of op
Singel 24 in Schiedam.

De schoolkeuzemarkt 2020 voor de groepen 8 gaat
niet door!
De overstap naar het voorgezet onderwijs is een
belangrijk moment. Om leerlingen en hun ouders op
weg te helpen, wordt er ieder jaar in november een
scholenmarkt georganiseerd. Op deze markt staat
een breed aanbod van scholen voor voortgezet
onderwijs uit de regio. Dit biedt ouders en leerlingen
een goede gelegenheid om kennis te maken met de
scholen en ideeën op te doen.
Vanwege de Corona pandemie gaat de scholenmarkt
dit jaar helaas niet door. Wel kunt u informatie
vinden over de schillende scholen via onderstaande
link.
http://schoolkeuzemarkt.nl/scholen-op-de-markt-inschiedam/

Leerlingenraad
Op 8 oktober is onze nieuwe leerlingenraad officieel
geïnstalleerd. Het is een groep van negen super
enthousiaste leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 die de
komende tijd kennis op gaan doen, op onderzoek gaan,
hun mening zullen geven, die gaan meedenken en
meedoen en daarnaast de school advies zullen geven
over hoe zij op school en in de klas nog duurzamer
kunnen worden.
Dit alles doen de leerlingen onder leiding van juf Jetta.
De verrijkingsklas
Op de Peperklip is er een verrijkingsklas. Daar worden
extra uitdagende taken aangeboden in
de rekenverdieping en taalverdieping en gaan de
leerlingen in het leeratelier aan de slag met projecten
die aansluiten bij hun creatieve denk- en
leervermogen.
Leerlingen kunnen uitgenodigd worden voor 1 of
meerdere onderdelen. Kinderen die voor alle drie de
onderdelen worden uitgenodigd, zijn dan de hele dag in
de verrijkingsklas. De lessen die ze die dag missen in de
eigen klas, worden later ingehaald.
De verrijkingsklas is op dinsdag voor de groepen 6,
7 en 8 en op donderdag voor de groepen 3 (vanaf
januari), 4 en 5 en wordt georganiseerd door
juf Astrid van Klinken.
*HERINNERING* aanmelden voor Parro

Wat fijn dat bijna alle ouders de uitnodiging van Parro
hebben geaccepteerd. Op deze manier blijft u op de
hoogte van de klasmededelingen en ontvangt u
eventuele uitnodigen voor gesprekken en/of
activiteiten. Mocht u nog niet gekoppeld zijn wilt u dit
alsnog doen? Lukt het niet of kunt u de uitnodiging niet
meer vinden? Neem dan even contact op met de
leerkracht van uw kind.

