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Nationale onderwijsstaking op woensdag 6 november
Zoals u weet hebben de vakbonden de Nederlandse leerkrachten
opgeroepen om op woensdag 6 november wederom te staken uit
protest tegen de problemen binnen het basisonderwijs. Het kabinet heeft duidelijk gemaakt dat zij niet van plan is om structureel
meer geld beschikbaar te stellen, terwijl het lerarentekort groter
en groter wordt. Iedere dag merken wij dat op de werkvloer. Alle
basisscholen in de wijk Ypenburg zijn die dag gesloten. Wij zijn
woensdag 6 november a.s. de gehele dag gesloten.
Nieuw speelhuisje op onze speelplaats
De gemeente Den Haag heeft onze leerlingen blij gemaakt met een
prachtig nieuw speelhuisje op het plein bij de groepen 1-2. Het huisje is in
de herfstvakantie geplaatst. Ook heeft de gemeente een prachtige valgrond rondom het huisje van kunstgras gesponsord. De afgelopen week
heeft dit huisje al heel veel speelplezier opgeleverd, niet alleen onder de
kleuters, maar ook onder de grotere kinderen van de school. Het huisje is
namelijk geschikt om in te spelen voor kinderen van 4-12 jaar. Wanneer
de kleuters er niet zijn, mogen de hogere groepen ook gebruik maken van
het speelhuisje. We danken de gemeente Den Haag heel hartelijk voor
hun gulle gift.
Nationaal schoolontbijt op vrijdag 8 november a.s.
Op vrijdag 8 november, om 08.30 uur, vindt het Nationale Schoolontbijt plaats. Ook wij nemen hieraan deel. Doel hiervan is dat alle kinderen de schooldag starten met een gezond ontbijt achter de kiezen. Iedere dag wordt geconstateerd, en dat is ook op onze school, dat een groot deel van de kinderen zonder ontbijt te nuttigen naar school komt. Het brein heeft
voedsel nodig om de dag op te kunnen starten. Daarnaast heeft het
kinderbrein voedsel nodig om op school iedere dag goed te kunnen
presteren. Niet ontbijten heeft een bewezen negatief effect op de
leerresultaten van kinderen. Om de leerlingen gezond ontbijtgedrag
aan te leren, nemen wij dus deel aan het Nationale Schoolontbijt. De
ouderbrief behorend bij het ontbijt, vindt u als bijlage bij deze
nieuwsbrief. Op vrijdag 8 november a.s. mogen alle leerlingen dus
éénmalig zonder ontbijten naar school komen.
Schoolgruit
Vanaf woensdag 13 november krijgen alle leerlingen drie
maal per week fruit op school in de ochtend als tussendoortje. De fruitdagen worden woensdag- , donderdag-,
en vrijdagochtenden. Vanaf deze datum hoeft u dus alleen nog op de maandag en de dinsdag een tussendoortje aan uw zoon/dochter mee naar school te geven. De
fruitactie is voor iedereen gratis en duurt tot en met 19
april 2020.
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Toneelvoorstelling groepen 5 en 6
Op donderdag 17 oktober werd groep 5/6 in de klas overvallen door een toneelgezelschap
van het Nationaal Theater. Zij kwamen in de groep de toneelvoorstelling “Grensrechters”
spelen. Gelukkig wist de leerkracht ervan en waren daarom ook de leerlingen van groep 5
van Juf Arjenne aangeschoven in groep 5/6. De voorstelling werd gespeeld in het lokaal en
de kinderen maakten deel uit van het verhaal. Het verhaal maakte de kinderen duidelijk hoe
het is om in een democratie te leven. De groep werd gesplitst in 2 landen. Het ene land
werd geregeerd door een dictator en het andere door een democratisch leider. De boodschap kwam goed bij de leerlingen over.
Voorlopige schooladviezen leerlingen groep 8
Deze week hebben de startgesprekken van de leerlingen van
groep 8 plaatsgevonden. Tijdens het gesprek hebben de ouders en de leerlingen van de school hun voorlopig schooladvies
voor het Voortgezet Onderwijs ontvangen. Ouders en kinderen
weten nu naar welk type scholen zij tijdens de ‘open dagen’ in
januari kunnen gaan kijken.
Operatie meester Peter
Zoals velen van u weten wachtte meester Peter op een oproep van het
ziekenhuis voor een operatie. Wij vinden het fijn u te kunnen mededelen dat de operatie van meester Peter dinsdag j.l. met succes heeft
plaatsgevonden. Woensdagochtend mocht hij het ziekenhuis gelukkig
weer verlaten. Hij is momenteel thuis aan het herstellen. Maandag 4
november a.s. zal juf Aletta werken in groep blauw. Donderdag 7 november zal Juf Cora de dag vervangen in groep paars. Wij wensen
meester Peter een spoedig herstel toe.
Fijn weekend voor iedereen!!!

