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Pleintjesactiviteiten 
 
Aanstaande maandag, 2 september, starten de pleintjesactiviteiten 

weer op onze schoolplein, vormgegeven vanuit het SMWO  

(van 15.00 uur t/m 16.15 uur). Mits het weer dat toelaat, zal dit elke 

maandag tot de herfstvakantie zijn. 

 

‘Groente- en fruitdagen’  
 

De afgelopen jaren hebben we het geluk gehad om 20 schoolweken gratis schoolfruit- 

en groente te mogen ontvangen van half november tot en met half april. Op woensdag, 

donderdag en vrijdag zijn daarom de zogenaamde ‘groente- en fruitdagen’ ontstaan op 

onze school. 

In samenspraak met de kinderen hebben destijds ook het besluit genomen om de rest 

van het schooljaar de ‘groente- en fruitdagen’ in stand te houden; dan nemen de 

kinderen zelf een gezonde pauzehap mee naar school. Zou u (dus) zo vriendelijk willen 

zijn hier op woensdag, donderdag en vrijdag rekening mee te houden? 

 

PS….op de andere dagen van de week mag er uiteraard ook een gezonde pauzehap 

mee naar school! 

 
Huiswerk in midden- en bovenbouw 
 
Deze week is er voor het eerst dit schooljaar weer huiswerk meegegeven aan de leerlingen van de midden- en 
bovenbouw. Alle leerlingen hebben één week de tijd om hun huiswerk te maken. De dagen waarop huiswerk wordt 
meegegeven verschillen per jaargroep. Zo krijgt jaargroep 6 op woensdag hun huiswerk mee, jaargroep 7 op 
dinsdag en jaargroep 8 krijgt het op donderdag mee. Dit moeten zij uiterlijk één week later op de weekdag dat zij 
het hebben gekregen weer inleveren.  
Naast het reguliere huiswerk per week krijgen zij ook incidenteel leerwerk voor bijvoorbeeld aardrijkskunde mee. 
Wij hopen dat u uw kind wil steunen bij het maken, dan wel tijd geven om dit te doen. 

 
GEEN Gym! 
 
Aanstaande woensdag 4 september hebben de midden- en bovenbouw geen gym i.v.m. de opening van het 
verkeersproject 

 
Bijlagen:  
 

- Flyer Jeugd Theater School 
- Pieter Zeeman Experience 

 
Op de agenda        
 

September 
 
4  Start schoolthema ‘verkeer’    
26  Schoolfotograaf 


