
De Sint & OR zoeken hulp! 
 
16 november 2019 mogen de pepernoten-kriebels 
en de taai taai-vlinders weer in volle hevigheid 
gevoeld worden...Sinterklaas is dan weer in het 
land. Ook onze kinderen mogen zingen, springen 
en blij zijn, want hij komt ook bij onze school 
langs!  
 
De Montessori Club van Sinterklaas is al volop 
druk met voorbereidingen. Iedere leraar, ieder kind 
komt langzaamaan weer in de ban van dit geweldi-
ge, vrolijke feest. Om het helemaal geslaagd te 
laten zijn, zal uw hulp gevraagd worden op een 
aantal cruciale momenten.  
 
Houd de school app in de gaten en help mee om dit 
jaar ook weer het echte Sintgevoel te krijgen met 
elkaar. Dinsdagavond 12 november beginnen we 
alvast met versieren.  
    Ben je er bij? 

Staking 
 
6 november is de school gesloten, omdat 
wij staken. Hierover heeft u dinsdag een 
mail ontvangen. 

Hoera, een...Juf Iris! 
 
26 november komt Iris weer terug van haar 
zwangerschapsverlof. Zij zal terugkeren op 
dinsdag, donderdag en vrijdag.  
 
Voorlopig blijft juf Henriëtte op maandag en 
woensdag de leerkracht van middenbouw A. 
  

Oudergesprekken   7 november 
Schoolpleinsport   4, 5 en 7 november 
Herfstwandeling MB   5 november 
Zwemmen BB    4 en 5 november 
Staking     6 november 
Nationaal schoolontbijt  7 november 
Start schoolfruit   12 november 
Iris terug     26 november 

 
Schoolfruit 

Onze school is een ‘gezonde school’ en streeft dit op meerdere vlakken na. Om de kinderen een 
gezonde leefstijl op het gebied van voeding mee te geven, hebben wij ons ingeschreven om mee 
te doen met het EU Schoolfruitprogramma. Vanaf dinsdag 12 november krijgen alle kinderen op 
school, 3x in de week een stuk fruit of groente aangeboden tijdens de kleine pauze, bij het hapje/
sapje. Zo kunnen de kinderen kennis maken met verschillende soorten producten en leren zij het 
belang van groente en fruit voor het lichaam en zo een gezonde keuze te maken in hun voeding. 

 

 

 



Schoolpleinsport 
 
Maandag 4, dinsdag 5 en donderdag 7 november is er weer schoolpleinsport op ons schoolplein. De 
buurtsportcoaches komen dan met allerlei sport- en spelmateriaal naar het school plein van de Mon-
tessorischool. Van 14.45 tot 15.45 uur is er demogelijkheid om gratis mee te doen aan de activitei-
ten voor iedereen uit elke groep. Het gaat om een buitenschoolse activiteit en de leerkrachten hou-
den geen toezicht, wilt u daar rekening mee houden? 

Donderdag 7 november is het zover: Het Nationaal Schoolontbijt. 

In de week van het Nationaal Schoolontbijt gaan elk jaar in heel Nederland zo’n half miljoen kin-
deren samen gezond en gezellig ontbijten op basisscholen, kinderdagverblijven en in brugklassen. 
Met speciaal lesmateriaal leren ze alles over hun ontbijt. Zo ervaren ze hoe leuk het is om de dag 
gezond te starten. 

De ontbijtweek heeft een speciaal thema: Neem de tijd voor je ontbijt! Want juist tijd is voor kin-
deren en ouders soms een drempel voor een gezond en gezellig ontbijt. In de ontbijtpakketten vin-
den de kinderen vrolijke placemats met dit thema om de ontbijttafels feestelijk aan te kleden en ook 
een kleurrijke poster voor in de klas. 

Om ook aan het milieu te denken, willen wij vragen om zelf bord, beker en bestek mee te  
nemen naar school. 
 
Middenbouw B is uitgenodigd te ontbijten met de burgemeester in de raadszaal in het gemeente-
huis. Tijdens dit ontbijt krijgen ze de kans vragen te stellen aan de burgemeester.  

In heel veel gemeenten ontbijten deze week 
kinderen niet alleen op school, maar ook in 
het stadhuis. Want zo’n 250 gemeenten doen 
mee aan het Burgemeestersontbijt. Daarbij 
brengen kinderen uit een schoolklas hun bur-
gemeester een ontbijt. Middenbouw B is uit-
gekozen om dit jaar samen met de burge-
meester te mogen ontbijten! Samen gaan ze 
aan tafel in de raadszaal. Aan die ontbijttafel 
mogen de kinderen hun burgemeester natuur-
lijk alles vragen. En veel burgemeesters doen 
een donatie aan het goede doel van dit jaar: 
Het Vergeten Kind. Die stichting zet zich in 
voor kinderen die het moeilijk hebben, omdat 
er thuis veel problemen zijn. Zodat deze 
kwetsbare kinderen weer rust vinden, aan-
dacht krijgen en zich op hun toekomst kunnen 
richten. 

 


