nieuwsbrief 7 - week 46
Nieuwe overblijfouders gestart
Er zijn twee nieuwe overblijfouders gestart; Sharareh en Mai Trang. Beide ouders hebben
meerdere jaren ervaring als overblijfouder. We wensen hen veel plezier en succes op de
Baptist!
Wilma Caris en Ilona Kelders zijn gestopt als overblijfouder. Nogmaals bedankt!
ANWB Fietsverlichtingsactie groep 6-7-8
Niemand fietst veilig in het donker zonder goede verlichting. Nog lang niet alle fietsers
beseffen zich dat fietsverlichting essentieel is om goed gezien te worden. Niet alleen voor de
fietser zelf, maar ook voor andere weggebruikers.
Op vrijdag 1 december zal er een fietsverlichtingsactie zijn voor de groepen 6 en 7-8. Alle
fietsen worden dan gecontroleerd en eventueel worden kleine onderdelen gemaakt of
vervangen. (Bijvoorbeeld een batterij van de verlichting vervangen of reflector plaatsen).
De controle vindt plaats op vrijdag 1 december, om 8.30 uur. Uiteraard kunnen we hiervoor
nog extra handen gebruiken. Mocht u het leuk vinden om hierbij te helpen, kunt u zich
opgeven via juf Rita (r.vanderlee@veldvest.nl) of juf Irene (i.wenting@veldvest.nl). Uiteraard
zijn ook opa’s, oma’s of andere geïnteresseerden hartelijk welkom om te helpen en kunnen zij
zich aanmelden.
Snoepen, fruit en gezonde voeding
Aangezien we merken dat steeds meer leerlingen snoepgoed meenemen
voor tijdens de fruitpauze en/of lunchpauze verzoeken we u dringend dit
niet (meer) mee te geven.
Graag herinneren we u aan onderstaande tekst uit de schoolgids;
Steeds meer schoolkinderen hebben last van overgewicht. Dat kan op latere leeftijd
gezondheidsklachten opleveren. Op veel (middelbare) scholen in Nederland wordt daarom
gezonde voeding gestimuleerd. Als school willen wij ons daar ook actiever in opstellen.
Snoepen willen we op school zoveel mogelijk beperken. In de pauzes stimuleren we dat dat de
kinderen een gezond tussendoortje eten bijv. fruit, groente of een boterham met gezond
beleg. We gaan ervan uit dat iedereen hieraan zal meewerken. Het gaat tenslotte om de
gezondheid van uw kind(eren).

Kerstworkshops
Beste ouders,
Inmiddels hebben zich al enkele ouders opgegeven om te helpen tijdens de kerstworkshops op
woensdagochtend 13 december. Daar zijn we heel blij mee. Echter hebben we nog niet
genoeg begeleiders. Dat mogen ook enthousiaste opa’s, oma’s , tantes……….zijn.
U kunt zich aanmelden via e-mail: r.vanderlee@veldvest.nl.
Alvast bedankt voor uw hulp.
De kerstcommissie
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Agenda:
- 22 november:
- 28-29-30 november:
- 5 december:
- 6 december:
- 13 december:
- 21 december:

eerste rapport
rapportbesprekingen
Sinterklaas op school
studiedag
Kerstworkshops
Kerstviering

Bijlage:
- Reflection Day
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