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SCHOOLFRUIT
Beste ouders,
Van 13 november t/m 20 april krijgen uw kinderen op school gratis drie stuks groente en fruit per week. De
school doet namelijk mee aan EU-Schoolfruit! Ook zijn er lessen over fruit, groente en gezonde voeding.
Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten fruit en groente te eten. Dat is
niet alleen gezond, maar ook leuk! De drie vaste groente- en fruitdagen worden: dinsdag, woensdag en
donderdag. Wilt u elke week weten welke stuks fruit of groente uw kinderen ontvangen? Schrijf u dan in
voor de nieuwsbrief voor ouders via www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief
Het EU-Schoolfruitprogramma is een goede start om de aanbevolen hoeveelheid groente en fruit per dag te
halen. Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is een initiatief van de Europese Unie, het Ministerie van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het Steunpunt
Smaaklessen & EU-Schoolfruit. Het programma wordt ondersteund door het Voedingscentrum. De groenteen fruitverstrekkingen worden gefinancierd door de Europese Unie. Er zijn voor de school en de ouders
géén kosten verbonden aan het programma. U kunt hierover meer lezen op www.euschoolfruit.nl
Op naar een lekker en gezond schooljaar!

17 november
20 november
22 en 27 november
5 december
6 december
20 december
21 december

Intocht Sinterklaas
Extra ingelaste studiedag
Voortgangsgesprekken
Sinterklaas
Speelgoedochtend groep 1 en 2
Kerstviering en kerstdiner
Leerlingen vrij, start kerstvakantie

Klik voor de actuele Brede School
activiteiten en inschrijvingen door
naar de website www.bsgouda.nl

13 november – Zayd gr. 5
14 november – Arshak gr. 1/2
17 november – Jerry gr. 5

OUDERS MEE IN DE KLAS
Vanaf aanstaande maandag, 12 november, graag aandacht voor het volgende:
De eerste bel gaat om 08.20 uur. De kinderen mogen naar hun klas gebracht worden.
De ouders van de groepen 1 t/m 3 mogen met hun kind de klas in. Als om 08.30 uur de tweede
bel gaat, gaat de deur van de klas dicht en wordt er gestart met de lessen. De ouders van de
leerlingen van de groepen 4 t/m 8 nemen op de gang afscheid van hun kind. ’s Middags gaan de
deuren om 12.55 uur open. De ouders van de leerlingen van de groepen 4 t/m 8 gaan nu niet
mee naar binnen. Ouders van de groepen 1 t/m 3 mogen wel naar binnen, maar nemen op de
gang afscheid van hun kind.
Mocht u bij uitzondering een keer na de tweede bel binnenkomen, neem dan rustig op de gang
afscheid van uw kind, zodat de les niet verstoord wordt.
Van 15.00 tot 15.15 uur is er gelegenheid om even met uw kind in de klas te kijken naar het
gemaakte werk van de afgelopen dagen.
Als u de leerkracht van uw kind uitgebreider wilt spreken, maak dan een afspraak met de
desbetreffende leerkracht. U kunt dit doen door te bellen of via de email. De emailadressen
vindt u op de site van de school.
Hartelijk dank voor uw medewerking.

VOORTGANGSGESPREKKEN
Op 22 en 27 november vinden de voortgangsgesprekken plaats.
Woensdag 14 november rond 13.00 uur zullen we de gesprekkenplanner voor de
voortgangsgesprekken open zetten in Basisonline. Eerst voor alle kinderen met broertjes en/of zusjes
op school en op donderdag 15 november voor de rest van de leerlingen.
Als u nog geen account hebt of het inloggen lukt niet kom dan even langs bij de administratie.
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